
เลขประจําตัวสอบ

62133000001 นางสาวเปรมพิชญา ป�ยะวัฒนพงษ�
62133000002 นางสาวซูไมยะ อาบู
62133000003 นายมะรอสดี อาแว
62133000004 นางสาวอิลี่ย� อูมา
62133000005 นายธีรวัฒน� วัฒนพันธ�
62133000006 นายกันตพิชญ� พนาคุปต�
62133000007 นายอดิศร เตาวะโต
62133000008 นายอาหามะ ดาเหตาแซ
62133000009 นางสาวชญานิศ แก1วอินทร�ศรวล
62133000010 นางสาวกนกวรรณ เขียนวารี
62133000011 นางสาวมุกดาวรรณ จันทร�กลับ
62133000012 นายวัฒนา เซ6งก้ัว
62133000013 นายอิทธิเมธ วัฒนา
62133000014 ว6าที่ร1อยตรีเอกชัย บุญทอง
62133000015 นางสาวนัสริน แวสาและ
62133000016 นางสาวจิตติมา ป�นเครือ
62133000017 นายอรรถชัย ดวงใหญ6
62133000018 นางสาวชนากานต� ลิขิตทวีโชค
62133000019 นายธีระวุฒิ อิสสระ
62133000020 นายสืบสกุล สิริมโนวงศ�
62133000021 นางสาวสไบทิพย� ทองไซร1
62133000022 นางสาวชนินาถ อนันตพันธ�
62133000023 นางสาวช6อผกา แก1วคันโท
62133000024 นางสาวเกวลี พัฒนกุล
62133000025 นางสาวอรพิณ ชุมจันทร�
62133000026 นางสาวประภาศิริ ละอองสม
62133000027 นางสาวศศิวรรณ แก1วเสน
62133000028 นายวีรยุทธ เหร็มนุ1ย
62133000029 นางสาวนันทิกานต� เขตตะเคียน
62133000030 นางสาววิมลสิริ ทองหนู
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62133000031 นางสาวรอกีเย?าะ ลาเต?ะ
62133000032 นางสาวศุภานิช เลิศเจตนากุล
62133000033 นางสาวรุจิรดา สุขสว6าง
62133000034 นางสาวกาญจนา สมสังข�
62133000035 นางสาวธัญญารัตน� ชัยยัง
62133000036 นางสาววรารัตน� วิบูลย�พันธ�
62133000037 นางมลณิชา แก1วศรีบุญ
62133000038 นางสาวฮุสนา หวังหมัด
62133000039 นางสาวอัซรอฟBน เปาะจิ
62133000040 นางสาววารุณี จันทศิริ
62133000041 นางสาวเนติกานต� นวลเกลี้ยง
62133000042 นายปาริวัฒน� คงจันทร�
62133000043 นางสาวบงกชพร ศิริเดช
62133000044 นางสาวไอลดา สังข�แก1ว
62133000045 นางสาวละอองทิพย� ช6วยบุญ
62133000046 นางสาวรัชฎาพร ชูเก้ือ
62133000047 นางสาวอาณีรา มูดอ
62133000048 นายวิษณุ สุขเอียด
62133000049 นายสุฮัยมี มามะ
62133000050 นายมูหามะฮาฟDซัน มูซอ
62133000051 นายวิทยา เมืองทัง
62133000052 นายศราวุฒิ บุตรงาม
62133000053 นางสาวสุริยา แกสมาน
62133000054 นางสาวชรินทร สถิตย�เรืองศักด์ิ
62133000055 นางสาวเพชรจิรา สินไชย
62133000056 นางสาวดาริกา สุคันธพันธ�
62133000057 นายอิมรอน แซมิง
62133000058 นางสาวพัชยาพร ขุนทอง
62133000059 นายอัมรัณ เดมิง
62133000060 นางสาวอรณิชา เขียวจู
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62133000061 ว6าที่ร1อยตรีหญิงกัชธิญา ช6วยขาว
62133000062 ว6าที่ร1อยตรีธีรยุทธ เหล1หวัน
62133000063 นายสหัตชัย สุขสวัสด์ิ
62133000064 นางสาววรรณพร ประชุมทอง
62133000065 นางสาววริยา วงศ�ประชุม
62133000066 นางสาวธีรดา กิมาคม
62133000067 นายนาวาฟ�ล ฮาลูมะ
62133000068 นางสาวรุสนิง ยูโซะ
62133000069 ว6าที่ร1อยตรีหญิงกัญญา เพ็ชรรัตน�
62133000070 นายสุรศักด์ิ เมืองบํารุง
62133000071 นางสาวฐิติมา คาล
62133000072 นายโกสินทร� เส็มหมาด
62133000073 นางสาววิพาดา แก1วสวัสด์ิ
62133000074 นางสาวสลิลทิพย� ปรีชา
62133000075 นางสาวนูรอามีมี ตาเฮ
62133000076 นางสาวจุรีภรณ� สาระนันท�
62133000077 นางสุชาดา วุ6นเนียม
62133000078 นางสาวรัชนีกร ชาตะรัตน�
62133000079 นางสาวมูฟลีฮะห� กาเว
62133000080 นางสาวธนิศา สาราบรรณ�
62133000081 นางสาววิภาพร สันติเฉลิมวงศ�
62133000082 นางสาววีราภรณ� โชติทอง
62133000083 นางสาวนัชชา แก1วรัตนา
62133000084 นางสาวนูรฮายาตี กีละ
62133000085 นายจตุรงศ� ทิพย�แก1ว
62133000086 นายสัจจะพงษ� พิบูลย�
62133000087 นางสาวซัลมีย� ยูโซะ
62133000088 นางสาวอัสมา ดอหล?ะ
62133000089 นางสาวฟาริดา กาเส็มสะ
62133000090 นางสาวนันทิตา พรหมณะ
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62133000091 นางสาวฮุสนา ดาแม
62133000092 นายจันท�เฉลิม กีรติวิโรจน�กุล
62133000093 นางสาวจุฑาลักษณ� ทิมทอง
62133000094 นางสาวภัทรธิดา ปJอฝBLน
62133000095 นายอนุกูล วารินทร�รัตนบดี
62133000096 นางสาวกันต�ชนิต สุจารีย�
62133000097 นายอาหามะ ลาเตะ
62133000098 นางสาวสิริวรรณ เสนแก1ว
62133000099 นางสาวอาซียะ อุเซ็ง
62133000100 นางสาวมูรนี ตาเยะ
62133000101 นางสาววิศณีย� เรืองติก
62133000102 นางสาวสุภาพร ก1งจ้ี
62133000103 นางสาวศิริวัลย� นาคกรี
62133000104 นางสาวพาตีหาล� เลาะ
62133000105 นางสาวมารี่ย?ะ สันม6าแอ
62133000106 นายสิทธิพงษ� พิมเสน
62133000107 นายจารุกิต เทศนอก
62133000108 นายพงศธร วรรณโชติ
62133000109 นายประพนธ� บัวเผื่อน
62133000110 นางสาวธิดาภรณ� ชาตรี
62133000111 นางสาวซารีปMะ มูนี
62133000112 นางสาวนาซนีน เจ?ะมามะ
62133000113 นางสาววรรณดี ไก6แก1ว
62133000114 นางสาวอลิสา ด1วงคง
62133000115 นางสาวซูไฮลานี เจ?ะซู
62133000116 นายจักรี ชะนะศรีสวัสด์ิ
62133000117 นางสาวสุกัญญา มาลินี
62133000118 นายกันต� กุลประสิทธ์ิ
62133000119 นางเปรมรัศมี แก1วนาง
62133000120 นายพันกรณ� เดชเดโช
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62133000121 นางสาวลลิตา นรารีพ6วง
62133000122 นางสาวนิตติยา ทองเสนอ
62133000123 นางสาวปภาวดี เล็กสุทธ์ิ
62133000124 นางสาวมาซียะห� สาเมาะ
62133000125 นางสาวสิริกร จันทวงศ�
62133000126 นางสาวสไบทิพย� ทองศรี
62133000127 นางสาวณัฎฐรินันท� นิลรัตน�
62133000128 นางสาวซีตีตอยยีบ?ะ ดือเร?ะ
62133000129 นายธเนศร�พงษ� แก1วเหมือน
62133000130 นางสาวซูไรลา ยีเจ?ะแว
62133000131 นางสาวสิริมา นิ่มนวล
62133000132 นางสาวภารดี ณภากูล
62133000133 นางสาวกชกาญจน� ศรีคะ
62133000134 นางสาวเบญจมาศ จิตรจํานงค�
62133000135 นางสาวนุรอาซียะห� แวอุเซ็ง
62133000136 นางสาวนูรีซัน ลาเซ็ง
62133000137 นายทนิ รอดชุม
62133000138 นายสมเกียรติ พูลประกอบ
62133000139 นางสาวนูลฟาดีละห� แวมูซอ
62133000140 นางสาวฮัสมี แซะแม
62133000141 นางสาวปBทมา ชูศรีหะรัญ
62133000142 นางสาวศศิชา เถาถวิล
62133000143 นางสาวเสาวณีย� หม่ืนรักษ�
62133000144 นางสาวฑิชา ศรีไหม
62133000145 นางสาวศิริพร นวลปาน
62133000146 นางสาวฟBรวีน อาแวกือจิ
62133000147 นางสาวฐาปนี เจาะเอาะ
62133000148 นางสาววิลาภรณ� กาแก1ว
62133000149 นายภูมิภัทร เจ?ะเร?ะ
62133000150 นางสาวโซเฟDย ขาลี
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62133000151 นางสาวสุนิสา บุญช6วย
62133000152 นางสาวพรพุทธ สายบุตรดี
62133000153 นางสาวชุติมา รุ6งเรือง
62133000154 นางสาวสุไฮบ?ะ อาแว
62133000155 นางสาวรติรัตน� คชไกร
62133000156 นางสาวอัฟฟะ หะยีสาและ
62133000157 นายอับดุรเราะห�มาน สาและ
62133000158 นางสาวสุพัตรา ด1วงเอียด
62133000159 นางสาววัลละยา เส็นเหม?าะ
62133000160 นางสาวอัญชลี สิริสัมพันธ�
62133000161 นายอนิรุตร สารานพคุณ
62133000162 นางสาวสุชาธิณี แซ6ตัน
62133000163 นางสาวชวัลลักษณ� กองแก1ว
62133000164 นายสมมาศ สุรสิทธ์ิ
62133000165 นางสาวปรีณาพรรณ ส6งสว6าง
62133000166 นายพงษ�พันธ� สุทธิปาโล
62133000167 นายเฉลิมชนม� ยาแมง
62133000168 นางสาวกวินนา ทองสะรา
62133000169 นางสาวกนกวรรณ ภักดีวานิช
62133000170 นางสาวกนกพร ปBญจสุวรรณ�
62133000171 นางสาวซัยนุน สะหะ
62133000172 นางสาวรัตน�ชนก กังแฮ
62133000173 นางสาวอารีนา ดาโอ?ะ
62133000174 นายธนวิชญ� ประสิทธิชัยวุฒิ
62133000175 นางสาวจรสพร สลีสองสม
62133000176 นายภาณุเดช เลี้ยงชีพ
62133000177 นายวีรภัทร อรุณรัตนบัณฑิต
62133000178 นางสาวฟาริดา ทองแก1ว
62133000179 นางสาวชนากานต� สุขแก1ว
62133000180 นางสาวปBถยา อัตถกาญจน�
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62133000181 นายวศิน สังข�หนุน
62133000182 นางสาวสิริมา สีระโก
62133000183 นางสาววาทินี พ1นภัย
62133000184 นางสาวสุมารินทร� เครือแก1ว
62133000185 นางสาวมาดีฮะห� ดือระซอ
62133000186 นางสาวชาลิตา หว6าหลํา
62133000187 นายสิทธิโชค เกตุแก1ว
62133000188 นางสาวฆอดียะฮ� ต้ิงเก็ม
62133000189 นางสาวอภิษฎา ศิริไชย
62133000190 นายอารซู ณรงค�ชัยศร
62133000191 นางสาวสาวิตรี ซ1ายเซ้ีย
62133000192 นายบูณียา บิงดอเลาะ
62133000193 นางสาวสุไรญา หมาดปBนจอร�
62133000194 นายจิรวัฒน� ทองสงค�
62133000195 นางสาวกนกพร กวดขัน
62133000196 นางสาวชเนตตี ศรีบุญนาค
62133000197 นางสาวนันทนา สีผม
62133000198 นางจิดาภา แอบกลิ่นจันทร�
62133000199 นางสาวมารีณา อุเจ?ะ
62133000200 นางสาวแวนูรีดา แวยูโซะ
62133000201 นายวรกันต� ธรรมรัตน�
62133000202 นายเพชร ไชยหมาน
62133000203 นางสาวมานาล มะเจ?ะหะ
62133000204 นางสาวเสาวรินทร� ยอดสวัสด์ิ
62133000205 นางสาวจิราวรรณ วรรละออ
62133000206 นางสาวปาริชาติ กล6อมจันทร�
62133000207 นางสาวซอบารีย?ะ เจ?ะเลาะ
62133000208 นางสาวธนาภรณ� ธรรมชาติ
62133000209 นางสาวกูมัยยีซะห� โต?ะรายอ
62133000210 นายกฤตพิสิทฎ� อักษรทอง
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62133000211 นางสาวเมธาวี ประดับแสง
62133000212 นายฟาฮัญย� หมัดสอิ
62133000213 นายชานน กาญจนโรจน�
62133000214 นางสาวเกศินี คงมณี
62133000215 นางสาวอามีณี ยูนุ
62133000216 นางสาวจรรยพร สุวรรณมณี
62133000217 นายวรพงศ� ทองจินดา
62133000218 นางสาวรุ6งนภา เตียวนะ
62133000219 นางสาวฮานีฟาร� ดอเลาะ
62133000220 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี
62133000221 นางสาววรรณนภา แก1วบันฑิตย�
62133000222 นางสาวศุภลักษณ� หะยีบากา
62133000223 นางสาวช6อลดา พันณชิต
62133000224 นางสาวธัญชนก แปJนทอง
62133000225 นางสาวรมณ สินอนันตกุล
62133000226 นางสาวนัศรีน จรรยาเจริญรักษ�
62133000227 นางสาวอาซีมา มะหะมะสุลง
62133000228 นางสาวอมรรัตน� ไชยสุวรรณ
62133000229 นายอิสมาแอล สาฮะ
62133000230 นางสาวกิตติยา ศรีไชย
62133000231 นางสาวจริยา กานิล
62133000232 นางสาวชนิกานต� บํารุงรัตน�
62133000233 นางสาวชกีเราะห� ละใบแด
62133000234 สิบตํารวจโทเทพพิทักษ� เชยชื่นจิตร
62133000235 นางสาวจิราภรณ� กําเนิดกลับ
62133000236 นางสาวเสาวรี รัตนแก1ว
62133000237 นางสาวฤดีรัตน� อินทมณี
62133000238 นายสมพงษ� ละวู6
62133000239 นางสาวพรทิพย� ธีระรัตน�เอกธนา
62133000240 นางสาวนัสรีดา บราเฮง
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62133000241 นางสาวขนิษฐา วงษ�ชนะ
62133000242 นายจักรพันธ� ก6อธีระ
62133000243 นางสาวกนกพร เพชรจรูญ
62133000244 นางสาวมารีนา บีลา
62133000245 นางสาวฟ�ตรี โตะกือจิ
62133000246 นางสาวนภสร เสตะพันธ�
62133000247 นางสาวกานติมา รอดกูล
62133000248 นางสาวพาดีลา มะนอ
62133000249 นางสาวการีหม?ะ ยูโซ?ะ
62133000250 นางสาวปารียะ อาแว
62133000251 นางสาวรสสุคนธ� ฤทธ์ิเนียม
62133000252 นางสาวซูไร มะ
62133000253 นางสาวศุภกานต� แก1วรัชพันธ�
62133000254 นายอาริฟ ลาเด็ง
62133000255 นางสาวชณาภา พรหมชูแก1ว
62133000256 นางสาววริตา เหล็มปาน
62133000257 นางสาวฮุสนา เฮงสาแม
62133000258 นางสาวปภาวี สุวรรณรัตน�
62133000259 นางสาวพรพรรณ บัวสว6าง
62133000260 นายรัฐพงษ� เพชรสุก
62133000261 นางสาวณฐิธาวรรณ จันทร�หนุน
62133000262 นางสาวมาริษา คงเนียม
62133000263 นางสาวเบญจวรรณ ดิสถาพร
62133000264 นางณิชกานต� ทับทิมอ6อน
62133000265 นางสาวนูรีย?ะ หมานอะ
62133000266 นางสาวปุณยนุช วุฒิสิทธ์ิ
62133000267 นางสาวอุมาพร ยอดระบํา
62133000268 นางสาวฐิติมา เพ็งชุม
62133000269 นางรอซีด?ะ คูแซ
62133000270 นางสาวมณีวรรณ จันทนะ
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62133000271 นางสาวชนัญชิดา ทวิสุวรรณ
62133000272 นางสาวจรรยพร ลูกมณี
62133000273 นางสาวมัศณีย� หะยีมายอ
62133000274 นางสาวนูรีตา หะยีเหาะ
62133000275 นางสาวศศิประภา ก้ิมเส1ง
62133000276 นางสาวกนกนาฎ จุลสุวรรณ
62133000277 นายนพรุจ ทองทวีวรดี
62133000278 นายธรรมรงค� งามจิตสิทธิชัย
62133000279 นายปBณณธร ภิญวัย
62133000280 นางสาวกวิกานต� บัวแก1ว
62133000281 นางสาวปฎิมา นวลขาว
62133000282 นางสาวเพ็ญภัสสร บรรจงศิริ
62133000283 นางสาวซิริรัตร� หัสสะ
62133000284 นางสาวสุวรา สาเหล็ม
62133000285 นายไกรสร กาญจนาลังการ
62133000286 นางสาวจิราภรณ� ภู6ทอง
62133000287 นางสาวอัจฉรา ดาโอะ
62133000288 นายสุริยพงศ� เพชรศรี
62133000289 นางสาวเปมิกา ไกรสิงห�เดชา
62133000290 นางสาวนูรีฮา อารงค�
62133000291 นางสาวสุปราณี มะมิงซี
62133000292 ว6าที่ ร.ต.หญิงธนภรณ� ศิริรักษ�
62133000293 นางสาวอนูรีย� เจ?ะบู
62133000294 นางสาวนูรีฮัน หะแวกือจิ
62133000295 นายพันธุ�ศักด์ิ เกิดทิพย�
62133000296 นางสาวสุภาวดี ดินเตบ
62133000297 นางสาวลักขณา วิจิตต�
62133000298 นางสาวศิริณี หมัดอาดัม
62133000299 นางสาวสิริรัตน� นนทสอร
62133000300 นางสาววรารัตน� ฉิมวิปBกษ�
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62133000301 นางสาวมูสลีมะห� อาลีมาส?ะ
62133000302 นางสาวนิราวรรณ ทองชูช6วย
62133000303 นางสาวสรัญญา วัฒนสิทธ์ิ
62133000304 นางสาวนภารัตน� พันธ�บุญ
62133000305 นางสาวจุไรรัตน� หนูเกตุ
62133000306 นางสาวอนัญญา สังข�ทอง
62133000307 นางสาวธิติกานต� ขันทอง
62133000308 นางสาวนูรีดา สะอะ
62133000309 นางสาวพาตีฮะห� จูมิง
62133000310 นางสาวนราภัทร ทิพย�รักษ�
62133000311 นางสาวอารีณา สามะ
62133000312 นางสาววรรรธร เดชดี
62133000313 นายอดิศ ภัครจิรสกุล
62133000314 นางสาวอานีซะห� นิอารียา
62133000315 นางสาวสาวิตรี ศรีสุวรรณ�
62133000316 นางสาวการีมะห� ปาเนาะ
62133000317 นายพัทธนันท� จันทร�สังข�
62133000318 นางสาวมารีนา ดาหะแมง
62133000319 นางสาวศุภลักษณ� เทศนอก
62133000320 นางสาวภัทรนันท� ต้ินเส1ง
62133000321 นางสาวเกศมณี พรหมจรรย�
62133000322 นางสาวดุอาอ� อะฮ�หมัดบัสลาน
62133000323 นางสาวนิตยา บัวแก1ว
62133000324 นายณัฐพงศ� พัฒนพินัย
62133000325 นางสาวณัฐฐา ศรีงาม
62133000326 นางสาวนูรีซัน ปูมูลูกือจิ
62133000327 นางสาวเจ?ะอินตันร� โกบปุเลา
62133000328 ว6าที่ร1อยตรีอีลยาส มาหามะ
62133000329 นางสาวปรียาภรณ� จุฑาสันติกุล
62133000330 นายสิทธิกร แสงประดับ
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62133000331 นายอํานาจ พูลแก1ว
62133000332 นายการัณย� แซ6ต้ัง
62133000333 นายอุสมาน บินหามะ
62133000334 นางสาวอาแอเสาะ ดอนิ
62133000335 นางสาวกนกอร ชูช6วย
62133000336 นางสาวฐิตินันท� จินดา
62133000337 นายสุธิสาร ศรีธนสาร
62133000338 นายภัคพงศ� สุวรรณเพชร
62133000339 นายอนุสรณ� รัตนบุรี
62133000340 นางสาวอารียา หลงสลํา
62133000341 นางสาวฟาตีมะห� สามะ
62133000342 นางสาวซัลมา หนุ1ยโดด
62133000343 นางสาววิภาดา เพชรรักษ�
62133000344 นายอาหามะ ดอเลาะ
62133000345 นางสาวฟาราเดีย ปาทาน
62133000346 นางสาวกันตนา กายรัตน�
62133000347 นายพงศกร พรมอินทร�
62133000348 นางสาวเมธาวี เมืองจันทบุรี
62133000349 นางสาวฮามีดะห� ปาแน
62133000350 นายสุชาติ สาดีน
62133000351 นางสาวกรองกาญจน� ทองมาก
62133000352 นางสาวภาขวัญ รักษาชล
62133000353 นายอภิสิทธ์ิ ใสยพร
62133000354 นายเจษชรินทร� วงค�กาป�น
62133000355 นางสาวผกาวรรณ สนหล?ะ
62133000356 นางสาวนิบ?ะ บินนิมุ
62133000357 นางสาววทันยา สูทอก
62133000358 นายฤทธา มาสกูล
62133000359 นางสาวภรณี อมะโร
62133000360 นางสาวนัยต�ประพร จันแท6น
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62133000361 นางประดิษฐา อักษรวงน�
62133000362 นายณัฐพล สุกดํา
62133000363 นางสาวผกามาศ แก1วบุบโผ
62133000364 นางสาวซูรีนา ราแดง
62133000365 นางสาวอารยา อัลยุฟรี
62133000366 นางสาววิจิตรา ฤทธ์ิเดช
62133000367 นางสาวจิราพร สอนนํา
62133000368 นายบุญฤทธ์ิ ขําสังข�
62133000369 นางสาวโสภณา ชุมทอง
62133000370 นางสาวพัชรี คงพูน
62133000371 นายจักรกฤษณ� จันทร�ฉาย
62133000372 นางสาวณพชรวรรธ� ไขสกุล
62133000373 นายนิพัฒน� ภูเมศร�
62133000374 นางสาวฮาลีเมาะห� อาบูบากา
62133000375 นางสาวอังคณา แก1วอําภัย
62133000376 นางสาวพิชญา อินทฤทธ์ิ
62133000377 นางสาวอารีนา และมะลี
62133000378 นางสาวอาซียะฮ� เส็นโสม
62133000379 นางสาวจินตนาภา ดํากลึง
62133000380 นางสาวอชรพร หมวกทอง
62133000381 นางสาววริศรา พิศพรรณ
62133000382 นางสาวกัณฑิมา เกิดละเอียด
62133000383 นางสาวอรทัย สกุลแก1ว
62133000384 นายมูฮําหมัดอารีฟ กาซอ
62133000385 นายประภาค ม6วงอุ1ม
62133000386 นายวีระชัย สุวรรณะ
62133000387 นางสาวจรัสวรรณ ชูเรือง
62133000388 นางสาวพรกมล มีฉิม
62133000389 นางสาวอัสมา หละตํา
62133000390 นายกัมปนาท ศรีริรัตน�
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62133000391 นางสาวแวมารีย?ะ ยะหริ่ง
62133000392 นางสาวขวัญตา จูดจันทร�
62133000393 นางสาวเทพสุดา ภักดีฉนวน
62133000394 นายศุภชัย หงสาวดี
62133000395 นางสาวอรพรรณ ชูทอง
62133000396 นางสาวอาริยา หมัดหลี
62133000397 นางสาวไซน6า ทิพย�หมัด
62133000398 นางสาวนริศรา แก1วจํารัส
62133000399 นางสาวสายฝน ก้ิมห1อง
62133000400 นางสาวศศิวิมล ชูสกุล
62133000401 นางสาวมีนา โสะเบ็ญอาหลี
62133000402 นางสาวจิรารัตน� ม่ิงวรรณ
62133000403 นางสาวนภสร จอมศรี
62133000404 นายอัจฉริย� บุญยะวันตัง
62133000405 นางสาวผุศดี พุ6มไสว
62133000406 นายอุดมศักด์ิ หม่ืนจําเริญ
62133000407 นายสาธิต รัตน�น1อย
62133000408 นางสาวเมธาวี อ6อนสนิท
62133000409 นางสาวอรณี ผะสารพันธ�
62133000410 นางสาวชนกนาฏ เหล็กเมือง
62133000411 นางสาววันทิยา นัครี
62133000412 นางสาวศิรวดี ทองประสม
62133000413 นายสาอีดี บินเจ?ะหะ
62133000414 นางสาวเสาวลักษณ� ก1งจ้ี
62133000415 นางสาวอาทิตยา คงภักดี
62133000416 นายจักรพัฒน� ศิลปSสโมสร
62133000417 นางสาวป�ยวรรณ ชูแก1ว
62133000418 นางสาวนิภาพร พรหมจันทร�
62133000419 นางสาวแวซัยนู แวมูซอ
62133000420 นางสาวนัจมีย� โซ?ะซูมะ
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62133000421 นายดัรวี เจะมะ
62133000422 นางสาวสุพรรณี พุ6มแก1ว
62133000423 นางสาวศรัญญา บุญขวัญ
62133000424 นางสาวพัชรี ศรีรักษ�
62133000425 นางสาวอนิสรา ทองกลับ
62133000426 นางสาวศันศนีย� ศรีทักษิณ
62133000427 นางสาวปBณฑิตา สุระคําแหง
62133000428 นางสาวอุษณีย� เจ?ะฮะ
62133000429 นางสาวอาทิตยา บัวทอง
62133000430 นายอูไบดี สาและ
62133000431 นางสาวธนิตา เขียวหอม
62133000432 นายบัญญพนต� สายก่ีเส1ง
62133000433 นายกิตติธัช สังข�แก1ว
62133000434 นางสาวรสนันท� สุขเอียด
62133000435 นายวัชรินทร� สังขไพฑูรย�
62133000436 นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร
62133000437 นางสาวญาณิศา ล6องอิ่ม
62133000438 นางสาวธีรภรณ� เหม็นศิริ
62133000439 นางสาวนิษา ชอบแต6ง
62133000440 นางเก็จแก1ว สัญญพันธ�
62133000441 นายภัทธาวุธ คชรัตน�
62133000442 นางสาวป�ยะธิดา ภัทราภินันท�
62133000443 นางสาวเสาวลักษ� ขวัญศรีสุทธ์ิ
62133000444 นางสาวศรีพฤดา เกดจริยานนท�
62133000445 นางสาวนาซรี สามะ
62133000446 นางสาวกาญจนา ขุนศรี
62133000447 นางสาวอุมมีกัลซม ดือเร?ะ
62133000448 นายฮาฟDช อาดัม
62133000449 นางสาวฉวีวรรณ แก1วฤดี
62133000450 นายสมิทธ� แก1วทอง
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62133000451 นางสาวอมรรัตน� สกุลรัตน�
62133000452 นางสาวโนรวานี ดือรอนิง
62133000453 นางสาวกนลา แก1วพิบูลย�
62133000454 นางสาวสารีหะ ตาเล?ะ
62133000455 นายสามารถ สาเร็ม
62133000456 นางสาวมิลันตา นุสคง
62133000457 นางสาวขวัญภิรมณ� ช6วยคง
62133000458 นางสาวซุนีรา สาเหมาะ
62133000459 นายอําพล ชํานาญกิจ
62133000460 นางสาวนุซรี ยุนุ?
62133000461 นางสาวฮานีซะห� เจ?ะโก?ะ
62133000462 นางสาวบุญธนาภรณ� เจริญวงศ�
62133000463 นางสาวมัณยภา นุ6นสง
62133000464 นางสาวชุติรัตน� สังข�แก1ว
62133000465 นายศิริศักด์ิ จอมสว6าง
62133000466 นางสาวกาญจนา หารบุรุษ
62133000467 นางสาววรรณา ยะรินทร�
62133000468 นางสาวอัจจิมา ศรีสวัสด์ิ
62133000469 นายพิทวัส ลั่นซ1าย
62133000470 นายธนาวัฒน� ทับนิล
62133000471 นายอายุ หะยีดราโอะ
62133000472 นางสาวสุธิดา คงวัน
62133000473 นางสาวหทัยรัตน� ทิพทอง
62133000474 นางพีรยา สงช6วย
62133000475 นางสาวมัรญาณี กาเดร�
62133000476 นายศุกลวัฏส� จินนะวงศ�
62133000477 นางสาวป�ยฉัตร สร1อยสน
62133000478 นางสาวนิอัสมี แนซี
62133000479 นายธวัชชัย ทองศรี
62133000480 นางสาวอาดีลลา สามะอิ
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62133000481 นางสาวพรปวีณ� มีสวัสด์ิ
62133000482 นางทิพย�รัตน� แซ6ลี้
62133000483 นางสาวโนรยัณนะห� ฮามะ
62133000484 นางสาวนูไรดา แสสาเหตุ
62133000485 นางสาวฟาตีมะห� โซะปาเนาะ
62133000486 นางสาวซุกัยนะห� มามุ
62133000487 นางสาวอัญชสา บินยามา
62133000488 นางสาวดาวรุ6ง ช6วยมิตร
62133000489 นางสาวปวีณ�สุดา เหนือคลอง
62133000490 นางสาวมัสรีน6า สะนิ
62133000491 นางสาวดาราวดี ทองสงฆ�
62133000492 นางสาวฟาตีฮะห� ราโมง
62133000493 นางสาวอรษา ไกรทอง
62133000494 นางสาวสุไรดา เซะสะแม
62133000495 นางสาวศิรินทร�รัตน� ทิพรัตน�
62133000496 นางสาวภาวิลัย ถมหนวด
62133000497 นายเกียรติพงศ� จันทร�นิ่ม
62133000498 นางสาวภาวิณี แวยูโซ?ะ
62133000499 นางสาวศศิธร สินทอง
62133000500 นางสาวฐิตาพร สุขทับ
62133000501 นายชโยดม เพ็ชรพัว
62133000502 นางสาวธนิสร จินดา
62133000503 นางสาวนูรียาวาตี บินเด็ง
62133000504 นายอะห�หมัด จันอิ
62133000505 นายจารุวิทย� ฟูพงศ�ศิริพันธ�
62133000506 นางสาวธาราวรรณ พรมยา
62133000507 นายกรินทร� สวนกระจ6าง
62133000508 นางสาวฮาซามี เซ็งสะ
62133000509 นางสาวฐิติมา เรืองทอง
62133000510 ว6าที่ร1อยตรีหญิงภัทรา เสนากัสปS

หน1า 17 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133000511 นายกิตติศักด์ิ รัตนานุกูล
62133000512 นางสาวรุจิรา สมจริง
62133000513 นางสาวมาเรียม เหมโคกน1อย
62133000514 นายศรัณย� แวสาและ
62133000515 นางสาวซีตีฟาตีฮะห� มะ
62133000516 นายนวพงษ� เก้ือสกุล
62133000517 นางสาวเสาวลักษณ� หนูพันธ�
62133000518 นายวัฒศิลปS คงแก1ว
62133000519 นางสาวมาเรียม ดามาอู
62133000520 นางสาวนลินา กระจ6างพัฒน�วงษ�
62133000521 นางสาวนุษา ไชยขวัญ
62133000522 นางสาวอัสมา ซามัน
62133000523 นางสาวปภาวดี ใสแวว
62133000524 นายชัยนันท� หม่ันเพียร
62133000525 นางสาวณิชยา มณี
62133000526 นางสาวสุปรียา ท1ายห1วน
62133000527 นางสาวคณิตา ช6วยรักษา
62133000528 นายนิติพงษ� ขืนเขียว
62133000529 นายอับดุลเลาะ เจะแม
62133000530 นางสาวจริยาวดี โด
62133000531 นายพีรดนย� ใหม6เพ็ชร
62133000532 นายอาหมัด ดือราแม
62133000533 นางสาวอัญญมณี คงเจริญ
62133000534 นายวสุธร ทายะพิทักษ�
62133000535 นายวรพงษ� คณะแนม
62133000536 นางสาวนัฐตราวดี รัตนานุกูล
62133000537 นายวาลิด แลนิ
62133000538 นางสาวมูณีเราะห� เจ?ะฮามะ
62133000539 นางสาวจิตสุภา เทียมเมือง
62133000540 นางสาวนูรีซัน อิแต

หน1า 18 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133000541 นางสาวฟDตรีญา บินมะรอเซะ
62133000542 นายอารีฟ หัสบู
62133000543 นายนิอันนุวา กาซอร�
62133000544 นางสาวฟDรดาวส� สามะ
62133000545 นางสาวอธิตา บิลังเจ?ะ
62133000546 นางสาวภัทชารินทร� อนุรักษ�
62133000547 นางสาวอามาล เปาะสู
62133000548 นายการีม ขํานุรักษ�
62133000549 นายสุวิทย� ขวัญอ6อน
62133000550 นางสาวกัญญารัตน� สุวรรณกาญจน�
62133000551 นายธนวัต จางอิสระกุล
62133000552 นางสาวผุสดี พุฒดํา
62133000553 นางสาวกูสุไรนีย� สาอิ
62133000554 นายทิวากร กระชัน
62133000555 นางสาวดรุณี แก1วบุญทอง
62133000556 นางสาวฐายินี ธัญชลีนาวงศ�
62133000557 นางสาวเขมาภรณ� ขันเงิน
62133000558 นายวัชระ โส?ะขาว
62133000559 นางสาวธนพร เจนจบเขตร
62133000560 นางสาวซาวียะฮ� มูละ
62133000561 นางสาวอนงค�นาถ แซ6โค1ว
62133000562 นางสาวนิธิมา สงสว6าง
62133000563 นางเบญจวรรณ ทองคง
62133000564 นายศักรศิษฏ� สุวรรณเรืองศรี
62133000565 นางสาวแลฮา ลําบาลี
62133000566 นางสาวเจนจิรา สิทธิชัย
62133000567 นางสาววิลาวรรณ เล็กสุทธ์ิ
62133000568 นางสาวศศิประภา พรมแก1ว
62133000569 นางสาวสาวิตา วรรณรัตน�
62133000570 นางสาวธาราทิพย� ทองหวาน
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62133000571 นางสาวบุณยาพร ย่ีหาญ
62133000572 นางสาวกรกมล หมานสกุล
62133000573 นางสาวตรีชฎา ตุลยนิษก�
62133000574 นายอนุรักษ� หมัดเลียด
62133000575 นางสาวรูซีลา อาเยาะห�แซ
62133000576 นางสาวอิฏฐารมณ� กิมาคม
62133000577 นางสาววนิดา อั้งก่ี
62133000578 นายอับดุลวาเหด สะมาแอ
62133000579 นางสาวฟารีด?ะ บินเส็น
62133000580 นางสาวกานต�มณี แก1วมณี
62133000581 นางสาวมินทร�ตรา จันทร�คล1าย
62133000582 นางสาวปBทวิกาญจน� แก1วศรีหน6อ
62133000583 นางสาวนุรรัยมีย� แยบคาย
62133000584 ว6าที่ร1อยตรีอรรถนนท� พันธุสะ
62133000585 นางสาวปBทมา ศรีภักดี
62133000586 นางสาวนูรีซัน จิตรตุราช
62133000587 นางสาวอังศุมาลี หรรษพลางกูร
62133000588 นางสาวรอฮีม?ะ ตาเละ
62133000589 นางสาวสุดารัตน� โต?ะขวัญ
62133000590 นางสาวพัชรี บรรจงเก้ือ
62133000591 นางสาวสิริประภา รักลงทอง
62133000592 นางสาวรุสฎา อาลี
62133000593 ว6าที่ร1อยตรีหญิงศรีสุดา นวลมุสิก
62133000594 นางสาวพรชิตา พละสินธุ�
62133000595 นางสาวปBฐวีญา ตาแก1ว
62133000596 นางสาวสุภาวดี ไชยเอียด
62133000597 นางสาวธมนต�รัตน� ศิริพรวุฒิกุล
62133000598 นายธันยพงศ� นรสิงห�
62133000599 นายชัยวัฒน� คงคาลิหมีน
62133000600 นางสาวนุชจรี เจริญอมรโรจน�
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62133000601 นางสาววิลาวัลย� สุวรรณะ
62133000602 นางสาวอริสา สีรัตน�
62133000603 นายพงษ�ธร พรหมมาดา
62133000604 นายฉัตรมงคล สุขทิพย�
62133000605 นายอาลาวี มูลทรัพย�
62133000606 นายภัทรพงศ� หอมกลิ่น
62133000607 นางสาวจุฑารัตน� โชติพันธ�
62133000608 นางสาวสิริกาญจน� พัตรา
62133000609 นายศุภวริษฐ� แสงจง
62133000610 นางสาวกีรติ แก1วสด
62133000611 นายมะซัมรี สะนิ
62133000612 นางสาวนารีซ6า ชูเชิด
62133000613 นายหมัดอุเส็น ปูตีล6า
62133000614 นางสาวพิมลภรณ� แออุดม
62133000615 นายซูไฮมี จาหลง
62133000616 นางสาวอรอนงค� ศรีประเสริฐ
62133000617 นางสาวอรสา สุ6มศิริ
62133000618 นางสาวชฎาพร บุญเอียด
62133000619 นายมุซ็อฟฟBร อับดุลละอาซิด
62133000620 นางสาวนวพร ลักษณาวงค�
62133000621 นางสาวณิชชา พรหมธิราช
62133000622 นายเจริญสุข วิวัฒน�เพ่ิมผล
62133000623 นางสาววรรณิดา หมานระโต?ะ
62133000624 นายอลัน สาดีน
62133000625 นางสาวเสาวภา อินสุวรรณ�
62133000626 นางสาวเสาจุน กาเดร�
62133000627 นางสาววิชชุดา ต่ันเข้ียว
62133000628 นางสาวนาฏธิดา สีขวัญ
62133000629 นางสาวศิริลักษณ� ประสานสงค�
62133000630 นายธนฉัตร เพชรกาศ
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62133000631 นางสาวธิดาชนก รองเลื่อน
62133000632 นางสาวจิราภรณ� ไทยราช
62133000633 นายวีรกุล เกตุทอง
62133000634 นางดารุณี อินนุรักษ�
62133000635 นายอติชาต ชูปาน
62133000636 นายอาแฟนดี เจ?ะอาแซ
62133000637 นางสาวนุวัย อาแวสือแม
62133000638 นางสาวจิราพัชร จันทโร
62133000639 นางสาวซูรีตา มะอาแด
62133000640 นางสาวมัสรียา บินดอเล?าะ
62133000641 นางสาวอุไรวรรณ มีสุขศรี
62133000642 นางสาววารุสณีย� กาซอ
62133000643 นางสาวซูไรยา ตีมุง
62133000644 นางสาวชนัญดา เสมอภพ
62133000645 นายเจษฎา โพธ์ิเพชร
62133000646 นางสาวมนัชฌา อุนนานนท�
62133000647 นางสาวอารีรัตน� หนูอุไร
62133000648 นางสาวสิริพันธ� สงสุข
62133000649 นายป�ยณัฐ ดํานิ่ม
62133000650 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนารีรัตน� นาคเพ็ง
62133000651 นางสาวฐิตาภา บุญศรีโรจน�
62133000652 นายพันธกานต� พิจิตตโร
62133000653 นางสาวอารียา โดงกูล
62133000654 นางสาวสุนิสา หลีมานัน
62133000655 นางสาวจุฑามาศ หมัดอะด้ัม
62133000656 นางสาวศิริลักษณ� โต?ะหมาด
62133000657 นางสาวพักตร�พิไล ศรีอินทร�เก้ือ
62133000658 นางสาวซารีนา กาเดร�
62133000659 นายชุติพันธุ� วังฉาย
62133000660 นางสาววาสนา ย?ะห�
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62133000661 นายอลงกรณ� โอแก1ว
62133000662 นางสาวกนกวัลย� พรหมศรี
62133000663 นางสาวยุพเรศ เม6งเลี่ยม
62133000664 นางสาวชไมพร แก1ววงศ�
62133000665 นางสาวณัฐมน จันทร�แดง
62133000666 นางสาวชญานิศ แซ6ตัน
62133000667 นางสาวสุมาลี เรืองธนู
62133000668 นางสาวสุไฮรา สาแระ
62133000669 นายเฉลิม กลิ้งกลอง
62133000670 นางสาวพิธัญญา ด1วงอินทร�
62133000671 นางสาวนูรีตา ดอหนิ
62133000672 นายธีระศักด์ิ ปานเชื้อ
62133000673 นางสาวฮารีซะห� คอแล
62133000674 นางสาวกฤษณา อาคง
62133000675 นางสาวนิภาวรรณ แก1วสิ้นสุด
62133000676 นางสาวมารียา เด6นดารา
62133000677 นายตนุภัทร พลคง
62133000678 นางสาวกันต�กนิษฐ� ช6วยชู
62133000679 นายจิรวัฒน� ศรีวิเชียร
62133000680 นางสาวขนิษฐา ขําอ6อน
62133000681 นางสาวธรัญชน�ชภัคปS จุลทองไสย
62133000682 นางสาวบุสรอ โดมิ
62133000683 นางสาวอัยมี อามะ
62133000684 นางสาววิลาวัลย� ลูกสะเดา
62133000685 นางสาวบุษรา สุขธรณ�
62133000686 นางสาวชนกานต� ดําเพชร
62133000687 นางสาวดวงขวัญ คงทะเล
62133000688 นางสาวบัณฑิตา สุวรรณรัศมี
62133000689 นางสาวเมชญา สุขสว6างผล
62133000690 นายธีรวัต พันธ�บุญ
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62133000691 นางสาวโสภิดา พูลสวัสด์ิ
62133000692 นางสาวอ1อมวดี ดิสสระ
62133000693 นายศิวณัฐ รัญเสวะ
62133000694 นางสาวเกศรินทร� หลงแก1ว
62133000695 นายธนกฤต โชคชัยเศรษฐา
62133000696 นางสาวลักษณา ชุมเกตุ
62133000697 นางสาวสุดารัตน� ศรีอ6อน
62133000698 นางสาวณัชชา เบญจกุล
62133000699 นางสาวยุวดี แก1วทอง
62133000700 นายณัฐวุฒิ โชติการ
62133000701 นางสาวนิชานันท� ชโลธร
62133000702 นายวรเทพ ทองนิ่ม
62133000703 นางสาวนุรฟาติน มูซอ
62133000704 นางสาวชลธิชา สังข�แก1ว
62133000705 นางสาวลลิตตา จันทร�ส6อง
62133000706 นางสาวชนนิกานต� เกษีสม
62133000707 นางสาวทิพยรัตน� ดําเปUนไฝ
62133000708 นางสาวสุไฮณีย� มาหิเละ
62133000709 นางสาวยัสมี แลมะรือสะ
62133000710 นายสราวุฒิ แก1ววิเชียร
62133000711 นางสาวกัญญารัตน� สะเมาะ
62133000712 นายจีระยุกต� จู1ห1อง
62133000713 นางสาวอัสฟารีนา ยามา
62133000714 นายพงศ�พลิน นงค�โพธ์ิ
62133000715 นายนวพล ปลอดขาว
62133000716 นางสาวชฎาพร ทองนวล
62133000717 นายมงคล แก1วบุญศรี
62133000718 นางสาวฟาตีหะฮ� สาเมาะ
62133000719 นางสาวอานิส ยามาเร็ง
62133000720 นางสาวศศิพร ด1วงสุข
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62133000721 นายสัณหทัต หมวดชัยทอง
62133000722 นายชํานาญร� เพ็ชรรัตน�
62133000723 นางสาวณิชาพัฒน� ด1วงศรีทอง
62133000724 นางสาวฉมีต1า หมัดหลาเต?ะ
62133000725 นางสาวโสรญา มุธุศรี
62133000726 นายอนุภาพ ทิ่งนุ1ย
62133000727 นางสาวขวัญฤทัย เผ6าอ1าย
62133000728 นางสาวศรีสุดา รูปตํ่า
62133000729 นางสาวชนัตถ�พร คํามณี
62133000730 นางสาวนันทิยา ตรีนันทวัน
62133000731 นางสาวแวนูซีลา โซะ
62133000732 นางสาวชนกนันท� ค้ิวโรจนคุปต�
62133000733 นางสาวซีรีน หลงมีหนา
62133000734 นายอัสลัม เลิศอริยะพงษ�กุล
62133000735 นายพัสสน โฆษะโก
62133000736 นางสาวฟBจรี หยังสู
62133000737 นายธฤต ศรีโยธา
62133000738 นายจิตวิสุทธ์ิ บุญสนิท
62133000739 นางสาวกาญจนา เวียงสิมมา
62133000740 นายอนิรุตย� ขุนราม
62133000741 นายอดิศักด์ิ กูโน
62133000742 นางสาวลัดดาวัลย� มามะ
62133000743 นางสาวธนวรรณ ไชยชาญยุทธ�
62133000744 นางสาวซูไฮลา สุละสะ
62133000745 นางสาวศุภวรรณ คงสินธุ�
62133000746 นายนิลลวัฒน� เจะอาแซ
62133000747 นางสาวนันทิญา พรหมมณี
62133000748 นางสาวอีลฮ่ํา แลแมแล
62133000749 นางสาวอามีเนาะ แวยูโซ?ะ
62133000750 นางสาวผกามาศ ชูชื่น
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62133000751 นายอิมรอน ยามาแล
62133000752 นายจุรินทร� มะหมัด
62133000753 นายธีรชัย หวันหมาน
62133000754 นางสาวณัฐมณฑน� อภิลิ่มศิริกูล
62133000755 นางสาวฑิตฐิตา เจ้ียนเซ6ง
62133000756 นางสาวเสาวลักษณ� ทศกฎไพรี
62133000757 นางสาวฟาดีล?ะห� นิจะ
62133000758 นางสาวปาริญา จันทิปะ
62133000759 นางสาวฮาบีบ?ะ หว6าหลํา
62133000760 นางสาวกานต�ธีรา แก1วสุวรรณ
62133000761 นางสาวซัมซีย?ะ สาแลบิง
62133000762 นางสาวรัชนี ครูอ1น
62133000763 นายภัทรพงค� บุญทอง
62133000764 นางสาวสุภาวดี รัตนคามินี
62133000765 นางสาววรัญญา แวดอเล?าะ
62133000766 นางสาวฉัตรประภา อินเนตร
62133000767 นายโอฬาร คงเหล6
62133000768 นางสาวณิชนันทน� จันทร�ประไพ
62133000769 นายสรวิศ เมธิชัยพร
62133000770 นางสาวประภาพร ขุนเพ็ชร
62133000771 นายสาธิต เลิศวิทูรนันท�
62133000772 นางสาวนรมน คงประวัติ
62133000773 นายสุพจน� พันธ�พืช
62133000774 นางสาวอัญชุลีพร แสนชม
62133000775 นางสาวสุธิดา ชุมพร
62133000776 นายธีรศักด์ิ แสงกล1า
62133000777 นางสาวอัจจิมา ไชยสวัสด์ิ
62133000778 นางสาวเมทินี ชูบัวทอง
62133000779 นายณัฏฐกร สุวลักษณ�
62133000780 นางสาวมาริสา อาดา
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62133000781 นางสาวณัชชา จุลิวรรณลีย�
62133000782 นางจรีรัตน� สมใจ
62133000783 นางสาวญานิกา เกิดละเอียด
62133000784 นางสาวมณธิรา เหล6าสุวรรณ
62133000785 นางสาวสาริศา แก1วไฝ
62133000786 นายธัญพิสิษฐ� ทวีกุล
62133000787 นางสาวนาปDส?ะ ตุวันหะยี
62133000788 นางสาวอมรา รัฐกาล
62133000789 นายชนาธิป ชํานาญเนียม
62133000790 ว6าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา ก1งเส1ง
62133000791 นางสาวมิสรี แลเม?าะ
62133000792 นางสาวจันจิรา นิล?ะ
62133000793 นางสาวจุฑาทิพย� คงชู
62133000794 นางสาวอาภรณ� พรหมดํา
62133000795 นางสาวญาดา หลีซ่ี
62133000796 นางสาวนาบีล?ะ หลีเส็น
62133000797 นายวรรธนันทน� สุขบางนบ
62133000798 นางสาวรฐานิษฐ� พงษ�วัฒนภัค
62133000799 นางสาวฟ�รดาวร� จารง
62133000800 นางสาวลัดดาวัลย� พุ6มเพ็ชร
62133000801 นางสาวอมรา หนูสง
62133000802 นางสาวมณฑาทิพย� เรืองสุวรรณ�
62133000803 นางสาวสุไฮลา อาแว
62133000804 นางสาวณัฐกาญจน� โสมวิภาค
62133000805 นางสาวชุติมา เกียรติสโร
62133000806 นางสาวกาลีมา อาหวัง
62133000807 นางสาวม่ิงกมล เอี่ยมเศวต
62133000808 นางสาววรรณสิริ ขวัญทอง
62133000809 นางสาวอรอุมา ฟองมณี
62133000810 นางสาวอโนชา วรรณเพชร
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62133000811 นางสาวณัฏฐณิชา วงษ�เวช
62133000812 นางสาววาสนา นํา
62133000813 นางสาวคุณัญญา รักขาว
62133000814 นายอีซัน สะแต
62133000815 นายฉัตรมงคล ยืนล้ํา
62133000816 นางสาวเพ็ญนภา ไชยภักดี
62133000817 นางสาวสุธาทิพย� พฤกษศรี
62133000818 นางสาวสุชาดา นาเกลือ
62133000819 นายเจษฎา ขวัญทอง
62133000820 นางสาวพิชญ�วดี แก1ววารี
62133000821 นายปริณดา มณีโชติ
62133000822 นายนะห�นูดิง มะสารี
62133000823 นางสาวนิตยา ยาโกบ
62133000824 นางสาววาห�ยูนี เจ?ะเล?าะ
62133000825 นางสาววศินี ทรงพิทักษ�กุล
62133000826 นายนิฮารฟ�ต สาแม
62133000827 นางสาวอธิตา จันทราช
62133000828 นางสาวณิชนันทน� รักษาแก1ว
62133000829 นายศศิพงษ� วงศ�ศรีวิเชียร
62133000830 นางสาวชมพูนุช กาลมูสิทธ์ิ
62133000831 นางสาวฐานิดา วงค�อรุณ
62133000832 นางสาวเขมภัสสร� ทองสว6าง
62133000833 นางกิมิฑา ผอมฉิม
62133000834 นางสาวอุบลวรรณ แก1วสมหนู
62133000835 นางสาวรอยฮาน เจ?ะฮะ
62133000836 นางสาวมาเรียม สําลี
62133000837 นายสยุมภู จิตนุราช
62133000838 นางสาวมารินี เปาะสู
62133000839 นายศุภกิตต� นนพละ
62133000840 นางสาวการีมา เจ?ะเหาะ
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62133000841 นายศักดินนท� แซ6อึ่ง
62133000842 นางสาวธนัชชา แก1วสลับศรี
62133000843 นางสาวขวัญตา มังคลาทัศน�
62133000844 นางสาววิลาสินี ติดวงษา
62133000845 นางสาวฆาตีบะห� สาเมาะ
62133000846 นายวรัญWู วุฒิวรวนิชย�
62133000847 นางสาวนูซีดา อาลี
62133000848 นางสาวอาภากร บุญรัตน�
62133000849 นายเอกพจน� น้ํารอบ
62133000850 นางสาวพรสวรรค� แซ6เฮง
62133000851 นางสาววรรษมน เมืองเกิด
62133000852 นางสาวสานูญา หวันสู
62133000853 นางสาวพาดีละห� สาและ
62133000854 นางสาวอาซีซาร� หะยีเมาะสาแม
62133000855 นางสาวอาซีเย?าะ สะมะแอ
62133000856 นายธีรภพ โก1วงศ�
62133000857 นางสาวอภิสรา เอียดเจริญ
62133000858 นางสาวฟ�ตตรีดา สะนา
62133000859 นางสาวมัณฑกานต� ชาญชัยวีรพรม
62133000860 นางสาวณัฐนรี ทองใส
62133000861 นางสาวประภัสสร หลวงรา
62133000862 นายมูฮัมมัดฟ�รดาว มะยูโซ?ะ
62133000863 นางสาวกิติยาพร ภาโอภาส
62133000864 นางสาวปารีดา เภอเกลี้ยง
62133000865 นางสาวศรัณย�รัชต� สังข�ทอง
62133000866 นางสาวสุพรรณี หวานวาจา
62133000867 นางสาวซามีละห� จารง
62133000868 นายพงศ�ตะวัน จันทรโชติ
62133000869 นางสาวอารียา บริพันธ�
62133000870 ส.ต.อ.ทนงศักด์ิ คีรีรัตน�
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62133000871 นายฤๅชัย โชติกมาศ
62133000872 นายประกอบกิจ ชะนะทอง
62133000873 นางสาวรอฮานา จะจ1า
62133000874 นางสาวบุญสิตา สืบชนะ
62133000875 นางสาวนพิษฐา คงเฝYอ
62133000876 นางสาวรจนา โลหะกิจ
62133000877 ว6าที่ร1อยตรีวีรยุทธ� รักษ�กําเนิด
62133000878 นางสาวทัศนีย� บุญโท
62133000879 นางสาววิลัยพร เส1งวุ6น
62133000880 นางสาวรอฮานี แวสามะ
62133000881 นางจุฑารัตน� บุญจันทร�
62133000882 นายนธี ทองชุม
62133000883 นางสาวสุธิตา แปะโพระ
62133000884 นางสาวศุภวรรณ จักรวาลพิทักษ�
62133000885 นายนฤพล พรหมแก1ว
62133000886 นางสาวพจนารถ กิมาคม
62133000887 นางสาวณัฐวรา คงเมือง
62133000888 นางสาวศุวิมล ชูสกุล
62133000889 นางสาวสกุนตลา บุญมา
62133000890 นางสาวมัณทณาร� มิงมาแล
62133000891 นางสาวไซนับ อีบุ?
62133000892 นายจตุรงค� จิตราวุธ
62133000893 นางวสมน แก1วมณี
62133000894 นางสาวอารีรัตน� อ1นทองสุก
62133000895 นายสารัช พัฒนกิจ
62133000896 นางสาวอัจฉราภรณ� หมุนรอด
62133000897 นางสาวสุพัชรา พุทธรักษ�
62133000898 นางสาวศกลวรรณ คงน1อย
62133000899 นางสาวนิซีเยาะ ดอเลาะ
62133000900 นางสาวกฤษณา วงษ�บุญ
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62133000901 นางสาวสุภาภรณ� สัญนุจิตต�
62133000902 นางสาวปาจรีย� อําภา
62133000903 นางสาวกาญจนา บุญเผือก
62133000904 นางสาวกนิษฐา ทองหยู
62133000905 นายหรัณย� สงรอด
62133000906 นางสาวตอยีบะห� แลเม?าะ
62133000907 นางสาวจริยา คงเปDย
62133000908 นางสาวพัชราพันธุ� รุจิวีราพร
62133000909 นายประจวบ นุชนุสิทธ์ิ
62133000910 นางสาวจิณัชญ�ฏามน กาญจนันท�
62133000911 นายวชิระ วงศ�คําอินทร�
62133000912 นายจิรายุ เทพศรี
62133000913 นางสาวทิพย�สุคนธ� คําแก1ว
62133000914 นางสาววาศินีย� ดํานาคแก1ว
62133000915 นางสาวน้ําฝน คงจัน
62133000916 นางสาวสุรี มะสาและ
62133000917 นางสาวจุฑามาศ เสือสอาด
62133000918 นางสาวนูรียะ ปอทอง
62133000919 นางสาวสุรัสวดี อุทัยหอม
62133000920 นางสาวณัชชาวดี ไชยชนะ
62133000921 นางสาวพัชราภรณ� แซ6ภู6
62133000922 นางสาววนิดา พระพิมลพรรณ�
62133000923 นางสาวสุภาพร ศรีทอง
62133000924 นางสาวอชิรญา รามชุม
62133000925 นายคัมภีร� ทองเกลี้ยง
62133000926 นางสาวกาญจนาวดี สุดเหลือ
62133000927 นางสาวมุนีลา หมัดบาซา
62133000928 นางสาวภาดา เจโตวิมุติ
62133000929 นางสาวนันทิยา หมาดตุด
62133000930 นางสาวมารีแย อาแวกือจิ
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62133000931 ส.ต.อ.สิทธิเดช หนูแก1ว
62133000932 นางสาวอุไรวรรณ ไทรแก1ว
62133000933 นางสาวฟาซียะห� อาบู
62133000934 นางสาวชุติมา เกษรา
62133000935 นางสาวเบ็ญจวรรณ ขวัญมณี
62133000936 นางสาวรอฉีดา บินเตล็บ
62133000937 นางสาวกวินธิดา หมัดสี
62133000938 นางสาวอภิญญา อินทองแก1ว
62133000939 นางสาวซาวานี เจ?ะโด
62133000940 นางสาวนิฮุสนานี ละตะเย?าะ
62133000941 นายวนสิทธ� บุศราพันธ�
62133000942 นางสาวนฤมล วงศ�ชนะ
62133000943 นายอรรถพล จิตรานนท�
62133000944 นางสาวณัฐธิดา พรหมนิมิตร
62133000945 นางสาวสุภาพร ทองชูช6วย
62133000946 นางสาวป�ยธิดา รัตนภูมิ
62133000947 นางสาวอุษณีย� สมศรี
62133000948 นายมูฮัมหมัดฮาฟซีด� กามา
62133000949 นายภูมนัส มียัง
62133000950 นางอูมูกัลซง มาเจ?ะมะ
62133000951 นายสุกรี มามะ
62133000952 นางสาวขวัญฤดี แก1วอัมพร
62133000953 นางสาวฮามีเนาะ แวดอเลาะ
62133000954 นางสาวสือนะ ดามิ
62133000955 นางสาวลาตีฟะ ยามา
62133000956 นางสาวลักษณันท� เพ็ชรภาน
62133000957 นางสาวนูรฮายาตี หะยีเจะนะ
62133000958 นางสาวอาภาภรณ� สันตะพันธุ�
62133000959 นางสาวตักวา สะอีด
62133000960 นายทวีศักด์ิ ไทรทอง
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62133000961 นางสาววีรวรรณ บิลละหลี
62133000962 นายแฟรนดีย� สะมะล6าเต?ะ
62133000963 นายกันตพงศ� มโนสถาพร
62133000964 นายอนุชา จินดาวัฒน�
62133000965 นางสาวปณิดา ปานเอียด
62133000966 นายสุทธิพจน� เชิงเชาว�
62133000967 นางสาวพนิดา ใจบุญ
62133000968 นางสาวทิพวรรณ พุทธฤทธ์ิ
62133000969 นางสาวมาลินี ดารือยอ
62133000970 นางสาวสาวิตรี ชดช1อย
62133000971 นางสาววริษฐา ศรีนุกูล
62133000972 นายอรุษ สุวรรณพรรค
62133000973 นางสาวสมฤทัย เดชวิจิตร
62133000974 นางสาวรัชนี จําศักด์ิ
62133000975 นางสาวซูไวบ?ะ สาแล
62133000976 นางสาวซอลีฮะ บ6าหม?ะ
62133000977 นายนราธร สุขขาว
62133000978 นางสาวศศิธร คงแก1ว
62133000979 นางสาวนภัสสร สงวนนาม
62133000980 นางสาวดารารัตน� ผ6องผุด
62133000981 ว6าที่ร1อยตรีทรงฤทธ์ิ ใบดุเก็ม
62133000982 นางสาวอรอุมา หนูไทย
62133000983 นางอัสเมาะห� หะยีอูมา
62133000984 นางสาวน้ําใจ ยอดนุ1ย
62133000985 นางสาวอริตา สันหีม
62133000986 นางสาวจตุรตา จันทชาติ
62133000987 นายฟาร�อิฟ นาพี
62133000988 นายประพจน� เสาวคนธ�
62133000989 นายสิทธิศักด์ิ ศรีชะนันท�
62133000990 นางสาวฤทธิษา ศรีราชญา
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62133000991 นายณัชพล เพชรหวล
62133000992 นายซูกิฟลี เจะนะ
62133000993 นางสาวอิศรา พรหมทองรักษ�
62133000994 นางสาวสุภารัตน� พูลเกิด
62133000995 นายสุนทร ไทรบุรี
62133000996 นางสาวธัญลักษณ� พรายทอง
62133000997 นางสาวปรารถนา โซะมณฑา
62133000998 นายชยานนท� หอมพานิช
62133000999 นางสาววาสนา แก1วมณี
62133001000 นายพิพัฒน� ขุนรอด
62133001001 นางสาวรุซน6า หมัดอะด้ัม
62133001002 นางฤทัยรัตน� สงช6วย
62133001003 นางสาวสมฤทัย หอมวงศ�
62133001004 นางสาวฮัสณี กาหลง
62133001005 นายมูหมัดราวี เจ?ะและ
62133001006 นางสาวสุดารัตน� นุ6มทอง
62133001007 นางสาวอรอุมา แสงแก1ว
62133001008 นางสาวสุจิรา อินพรม
62133001009 นายธนเดช สุทธิมาส
62133001010 นางสาวโซฟDยา ดือเร?ะ
62133001011 นางสาวฟารีดา ดาวางอ
62133001012 นางสาวสุทธิภัทร จันทะระทอง
62133001013 นายป�ยะภัทร� ชัยศิริ
62133001014 นางสาวคอดีเยาะห� หะยีดีแม
62133001015 นางสาววราภรณ� ชูกระชั้น
62133001016 นายณัฐพนธ� บุญสนอง
62133001017 นายอัมรัน กาเจร�
62133001018 นางสาวซารีนา บาเงะ
62133001019 นายณัฐดี หมัดหลี
62133001020 นางสาวสุวนันท� จันทร�น1อย
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62133001021 นางสาวพารีดะห� แวกะจิ
62133001022 นางสาวษิญดา เนียมสกุล
62133001023 นางสาววาสนา อังศุนิตย�ลาภา
62133001024 นายนวรินทร� พิพัฒน�รุ6งเจริญ
62133001025 นายธีรกานต� สามทอง
62133001026 นายวุฒิภัทร ไพศาล
62133001027 นางสาวจิราภรณ� ไชยอ6อน
62133001028 นางสาวโสรญา ดําแก1ว
62133001029 นายอติชาต อินนุรักษ�
62133001030 นางสาวธนัชพร ธนะบรรณ�
62133001031 นางสาวฮาซือนะห� มะวี
62133001032 นายกิตติคุณ อรุณวัชรพันธ�
62133001033 นางสาวนิซูไรดา บินแวดอเลาะ
62133001034 นางสาวสมฤทัย สุวรรณหลิ่ม
62133001035 นางสาวศศิเกตุ พงษ�กาญจน�
62133001036 นายมูหมัดรสดี แวดาโอะ
62133001037 นายธนากร หมัดสุข
62133001038 นางสาวชุติมา นราจร
62133001039 นายคุณานันท� ชูเพชร
62133001040 นางสาววรัญญา ราหมาน
62133001041 นางสาวนารีรัตน� ศรีคําหอม
62133001042 นางสาวสุธิษา ศรีนาค
62133001043 นางสาวพิชยา แก1วมรกฎ
62133001044 นางสาวจุฑามาศ รามสูต
62133001045 นางสาวกูมารียะห� นิเซ็ง
62133001046 นางสาววนิดา คําสง
62133001047 นางสาวฟารีดา ดอเลาะ
62133001048 นางสาวรัชฎาภรณ� ทับทิม
62133001049 นางสาววริยา สุนทรวาที
62133001050 นางสาววรัญญา หรนจันทร�
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62133001051 นางสาวนันท�นภัส ชํานาญกิจ
62133001052 นางสาวหทัยชนก ดุหนันเบ็นหมัด
62133001053 นางสาวชลลดา โส?ะหมัด
62133001054 นางสาวอโณทัย แซ6ลิ่ม
62133001055 นางสาวจันทร�สุดา ทองขุนแก1ว
62133001056 นายณรงค�ฤทธ์ิ แซ6เฉ้ียง
62133001057 นางสาวพรรณิการ� พ่ึงพัฒน�
62133001058 นางสาวสุธารา เมืองสง
62133001059 นางสาวนันทลดา บุญมา
62133001060 นางสาวชไมพร จีนเอียด
62133001061 นางสาวธนาทิพย� ขวัญทอง
62133001062 นายเจษฎา เกษาทร
62133001063 นายธัชพงษ� ศรีหิรัญเดช
62133001064 นางสาวสิรินาถ หนูแดง
62133001065 นางสาวอาอีเสาะ ด้ิวดือลีมา
62133001066 นางสาวพาตีเม?าะ มูหามะสาแน
62133001067 นางสาวมารีณี เดหลํา
62133001068 นางสาวกุณฑล หนูทวน
62133001069 นายอาหามะเทาฟ�ก ซองโก?ะ
62133001070 นางสาวปรียกร มีชูวรพงศ�
62133001071 นายอับดุลเล?าะ ตาแมะ
62133001072 นางสาวอุรุชาริน อินใหม
62133001073 นายสุรฉัตร สุวรรณตานนท�
62133001074 นางสาวมาซีเต?าะ นารง
62133001075 นางสาวศิริโฉม นุ6นหยู
62133001076 นางสาวจุฑารัตน� ประพันธ�ไพโรจน�
62133001077 นางสาวอารีซ6า หวังคะเด
62133001078 นายอับดุลเราะห�มาน วิชา
62133001079 นางสาวรอบียะฮ� กาซอ
62133001080 นางสาวมูนา หลีเยาว�
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62133001081 นายอนุรักษ� เสนาชาติ
62133001082 นางสาวชโลบล ชุมช6วย
62133001083 นางสาวสุไรยา หนูขวัญ
62133001084 นางสาวกรกวี ดํากรี
62133001085 นางสาวนงลักษณ� พร1อมมูล
62133001086 นางสาวกมลวรรณ ยางทอง
62133001087 นางสาวมาลีนา หวดด1าหละ
62133001088 นายมูฮัมหมัดรอมลี สาอุ
62133001089 นางสาวทิพาพร รักษ�บุญเสริม
62133001090 นางสาวซิลม่ี หมุนนุ1ย
62133001091 นางสาวฐิตาภา เอกอุรุ
62133001092 นางสาววิชญาภรณ� หนูยัง
62133001093 นางสาวนฤมล จุลานุพันธ�
62133001094 นางสาวโซเฟDย หมัดอาดํ้า
62133001095 นางสาวพัศนีย� แซ6เตียว
62133001096 นางสาวกฤติยา เต้ียวซ่ี
62133001097 นายเสริมศักด์ิ สินไชย
62133001098 นางสาวรังสิตา โต?ะกาพอ
62133001099 นางสาวเปนหญิง ไทยบุรี
62133001100 นายปรัชญา ปานทองมาก
62133001101 นายวีรชน อุปมนต�
62133001102 นางสาวสุวรรณา หัสมิตต�
62133001103 นางสาวพัชฎาภรณ� ฉลาด
62133001104 นางสาวโชติกานต� จันทร�สุวรรณ
62133001105 นางสาววิภาวดี โอสถสุวรรณ�
62133001106 นางสาวกชมน ชูชื่น
62133001107 นางสาวโชติกา ศรีงาม
62133001108 นายกษิด์ิเดช สกุลเวช
62133001109 นางสาวสุนิสา มาเส็ม
62133001110 นางสาวพิมพ�ชนก ทองเอียด
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62133001111 นายมาสลัน มาหะมะ
62133001112 นางสาวสิริรัตน� มุสิกพันธุ�
62133001113 นางสาวมารีสา สาจิ
62133001114 นางสาวซูซัยดา สะแม
62133001115 นางสาววานิสสา หะแดง
62133001116 นางสาวแวตีฮายา เจ?ะเล?าะ
62133001117 นางสาวก่ิงทอง คงแก1ว
62133001118 นายธีรัช นิสอน
62133001119 นายณฐกร สุวรรณโณ
62133001120 นางสาวสาวิตรี แก1วดํา
62133001121 นางสาวป�ยนุช ถนนทิพย�
62133001122 นายมณฑล นาคะวิโรจน�
62133001123 ว6Zาที่ ร. ต.ภัทรภณ ผดุงเศรษฐกิจ
62133001124 นางสาวยาบีล6า สาหมุน
62133001125 นางสาวอานีตา สะมะแอ
62133001126 นางสาวมุสลีมะห� กาเดร�
62133001127 นางสาวรัญชิดา พิชญานุกุล
62133001128 นางสาวดารณี สะอิ
62133001129 นางสาวณิชกานต� อินทชาติ
62133001130 นางสาวโสวรถ ดําคง
62133001131 นายสมวังค� หะยีสาแหละ
62133001132 นางสาวมาสือนะ สะอะ
62133001133 นางสาวสุวนันท� สุทธิการ
62133001134 นายสุลกีฟลี ยะโก?ะ
62133001135 นายมะซูรี เจ?ะเด็ง
62133001136 นางสาวปริตา วระเดช
62133001137 นายณัฐวัตร รัตนบุษย�
62133001138 นายยสวันต� ศรีไชย
62133001139 นางสาวสุพิชญา สังข�พันธ�
62133001140 นางสาวศิริกุล ม6วงทอง

หน1า 38 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133001141 นางสาวสายทิพย� สังข�แก1ว
62133001142 นายซูไฮมิง ดอฆอ
62133001143 นางสาวฟาตีฮะห� มะดีเยาะ
62133001144 นางสาวสุนิสา แก1วจารนัย
62133001145 นายอัศม�เดช เชาวลิต
62133001146 นายคมกฤช แก1วบริสุทธ์ิ
62133001147 นายอัลฮา กาเดร�
62133001148 นายสุรศักด์ิ แก1วคง
62133001149 นางสาวไซกะ แวและ
62133001150 นายสุทธิพงศ� ยอดแก1ว
62133001151 นายมาซูวัน ซือลอ
62133001152 นางสาวเขมณิตชา กล่ําฉวี
62133001153 นายนฤเบศร� ซังปาน
62133001154 นายวิรัตน� ส6องศรี
62133001155 นางสาววันมาเรียม มูหนะ
62133001156 นางสาวเรวดี หลักเพชร
62133001157 นางสาวจีราพร ฤกษ�สมุทร
62133001158 นางสาวสุชาวดี คงแก1ว
62133001159 นางสาวปวีณ�ธิดา จิตภักดี
62133001160 นายกิตติวุฒิ กิจสงมาก
62133001161 นางสาววทันยา สุขเอียด
62133001162 นางสาวนุรอาซียะ หะมะ
62133001163 นางสาวศศิธร ประเสริฐศิริ
62133001164 นางสาวชุลีพร บุญธรรม
62133001165 นางสาวจุฑามาศ อภัยรัตน�
62133001166 นางสาวณัฐพร สงเอียด
62133001167 นางสาวศศิวิมล ทองดีย่ิง
62133001168 นางสาวอรอุมา คชสิงห�
62133001169 นางสาวฟาตีเมาะ มะหะหมัด
62133001170 นางสาวบุณฑริกา อีมํ่าดอสะ
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62133001171 นางสาวซารีนา กอและ
62133001172 ว6าที่ ร.ต.ศตายุ เพชรยอด
62133001173 นางซาปูร?ะ ดอเลาะ
62133001174 นางสาวสุปรียา หมัดหลี
62133001175 นายศรราม แก1วตาทิพย�
62133001176 นายฐิตพล ถาวรสุข
62133001177 นางสาวกูนูรียา พระพิทักษ�
62133001178 นางสาวสุธราภรณ� สุวรรณรักษา
62133001179 นายวชิรวิทย� ทองทวี
62133001180 นายพรหมวัฒน� จันทร�ช6วย
62133001181 นางเบญจวรรณ ชูทอง
62133001182 นางอานีซะ สะอะ
62133001183 ว6าที่ร1อยตรีณัฐวุฒิ เกตุก6อ
62133001184 นายธนภูมิ แซการี
62133001185 นายมุกาลิส อาบูเดร�
62133001186 นางสาวศิริณีย� หัสชัย
62133001187 นางสาวยามีล?ะ หะยียูโซ?ะ
62133001188 นายรอสือดี สาฮะ
62133001189 นายบัญญวัต ม่ิงเมือง
62133001190 นางสาวมาซูวิน ดือลง
62133001191 นางสาวจุฑารัตน� เพ็ชร�ขาว
62133001192 นางสาวลักษณ�คนา จักรมานนท�
62133001193 นางสาวฐิติกาญจน� อ1วนเส1ง
62133001194 นางสาววีรวรรณ ม่ิงเมือง
62133001195 นายบรรยา สียานเก็ม
62133001196 นางสาวบิลกีส เบ็ญตะหลี
62133001197 นายรภัทภร สุวรรณสนิท
62133001198 นางสาวฟาดิลละฮ� ปาแนฮียา
62133001199 นายรวิวงศ� ร6วมพรภาณุ
62133001200 นายพีรีย�ยา วามิง
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62133001201 นางสาวนพมาศ มณีนิล
62133001202 นางสาวสุภาวดี บุญเทียม
62133001203 นางสาวชุมนุมพร อุทัย
62133001204 นางสาวอุทัย ย่ีสุย
62133001205 นางสาวชญาน�พัชร กิจวุ6นเจริญ
62133001206 นายวิทนนท� โอชาพันธุ�
62133001207 นางสาวกรณ�กนก รัตนเสถียร
62133001208 นางสาวมาริน จันทภาโส
62133001209 นางสาวเกตน�สิรี ทองเปDย
62133001210 นายอิคลาส ดอเล?าะ
62133001211 นายกูอัสวัน พระศรีณวงค�
62133001212 นางสาวศรัณย�พร เอียดวงค�
62133001213 นางสาวนารีรัตน� หนักแน6น
62133001214 นางสาวนัศริน เหมจํา
62133001215 นายวิษณุ ขาวเรือง
62133001216 ว6าที่ ร.ต.หญิงศศิธร ณ.พิชัย
62133001217 นางสาวอังศุธร คงฤทธ์ิ
62133001218 นางสาวพลอยศิริ กรเพชร
62133001219 นางวีลยา เพ็งโอ
62133001220 ว6าที่ รต.หญิงสราญรัตน� พิทักษ�ปฐมพงศ�
62133001221 นางสาวนิตยา สุขพันธ�
62133001222 นายปณิธาน ธัมมิกะกุล
62133001223 นางสาวกมลทิพย� ไหลไผ6ทอง
62133001224 นางสาวชาณิภา มณีดุลย�
62133001225 นางสาวมุกกรินทร� เลื่องเชื้อง
62133001226 นายอนัส สือนิ
62133001227 นางสาววันดี ป�ยะวรรณ
62133001228 นายอัดนาน กะลูแป
62133001229 นางสาวกาญจนา มณีสว6าง
62133001230 นายวีรเดช รุ6งเรือง
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62133001231 นายประมวล เก้ือนุ6น
62133001232 นางสาวณัฏฐธิดา พรหมศิลา
62133001233 นางสาวโสภิตา สาราลักษณ�
62133001234 นางสาวโสภาวรรณ บัวทอง
62133001235 นายมาหามะอาบีเดน สหนิ
62133001236 นางสาวมธุริน ทองบุญ
62133001237 นางสาวรัชนีกรณ� ทองแดง
62133001238 นางสาวอารียา เจ?ะมะ
62133001239 นางสาววชิราภรณ� มณีจันทร�
62133001240 นางสาวณัฐสินี ขวัญแก1ว
62133001241 นางสาวมนต�นภา บุญสิทธ์ิ 
62133001242 นายบูรฮัมนุร�ดีน วาโซะ
62133001243 นายสุนทร นิ่มทองคํา
62133001244 นายอนัส เฆดา
62133001245 นางสาวจิราวรรณ ง6วนสน
62133001246 นายศุภกร สังโคมินทร�
62133001247 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอุทัยวรรณ ทองวิไล
62133001248 นายมูฮัมมัดโซฟD แวสอเฮาะ
62133001249 นางสาวภัคจิรา รัตนพิบูลย�
62133001250 นางสาววทิดา เอียดปาน
62133001251 นางสาววนิสา สงรักษ�
62133001252 นางสาวโสภิดา เตชธนางกูร
62133001253 นางสาววาสนา นาคสง6า
62133001254 นายกฤษณ พงษ�พันธ�
62133001255 นายนิมันโซ ยีดะ
62133001256 นางสาวป�ยะนุช สวัสด์ิรักษา
62133001257 นางสาววิภารัตน� นวลนาค
62133001258 นางสาวรุสณี แซะอามา
62133001259 นางสาวอมรทิพย� จันหนู
62133001260 นางสาวสุณีย� เส็นหีม
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62133001261 นางสาวตัสนีม ทิ้งน้ํารอบ
62133001262 นางสาวกัญญาภัส ทองหนูนุ1ย
62133001263 นายอาบีดีน เลาะเส็น
62133001264 นางสาววริศรา คงภักดี
62133001265 นางสาวรณิตตา คงขาว
62133001266 นางสาววิศาชล จันทร�เจียม
62133001267 นางวีณา ชูมณี
62133001268 นางสาวศุภลักษณ� กาสาวพัฒร�
62133001269 นางสาวจาริยา ถิรวัฒน�วงศ�
62133001270 นางสาวมารีหยาม มุเส็มสะเดา
62133001271 นางสาวนูรียะห� บินอาแว
62133001272 นายนริศ ม1องพร1า
62133001273 นางสาวรุ6งอรุณ ปานนพภา
62133001274 นางสาวอามีนา มณีรัตน�
62133001275 นางสาวแวซูไฮลา เจะเงาะ
62133001276 นางสาวภัทรณดา เผือกผ6อง
62133001277 นางสาวนุสรี มาลินี
62133001278 นายสมศักด์ิ พลับนิล
62133001279 นางสาวนาตะช6า เหมมันต�
62133001280 นางสาววะจีฮ� หม่ินปาน
62133001281 นางสาวรอฮาน6า หนิสอ
62133001282 นางสาววรรณนิสา ดวงจิตร
62133001283 นางสาววริศรา โรจนรัตน�
62133001284 นางสาวธันยาภรณ� จักณรงค�
62133001285 นางสาวเซาดะห� บินอาสัน
62133001286 นางสาวณิชากร ชัยศิริ
62133001287 นางสาวสาธิมน คําเจริญ
62133001288 นางสาวรุสดา เบญจสม
62133001289 นายคําภีร� เกกินะ
62133001290 นายจํานงค� วุ6นดี
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62133001291 นางนูรีซัน มูจิ
62133001292 นายธนวรรธน� สงสวัสด์ิ
62133001293 นางสาวฟBตนีน เมาะมูลา
62133001294 นางสาวพรรณธิภา ไชยกาญจน�
62133001295 นางสาวกามีลา สาเมาะ
62133001296 นายทรงฤทธ์ิ ไชยรัตน�
62133001297 นางสาวยุพเรศ ลิ้มสุวรรณ
62133001298 นายณฤทธ์ิ รังษีสว6าง
62133001299 นางสาวมณีรัตน� ธีรากิจ
62133001300 นางสาวอาจรีย� เรืองโรจน�
62133001301 นางสาวจิรารัตน� ด1วงทอง
62133001302 นางสาวแวโนรอัยณีร� ตูแวสะราวี
62133001303 นายพัทธพล พรหมภักดี
62133001304 นางสาวปวิมล สีสวนแก1ว
62133001305 นางสาวจินต�จุฑา แท6นบัติ
62133001306 นางสาวธนาภรณ� เปDยทนงค�
62133001307 นายอาซีซัน กาสาเอก
62133001308 นางสาวสุภาวดี ศรีสวัสด์ิ
62133001309 นางสาวณัธริยา บุญสร1าง
62133001310 นางสาวอวิกา จันทรชิต
62133001311 นางสาวนัสรียา วานิ
62133001312 นางสาวอณิษา ทองรักษ�
62133001313 นางสาวอัจฉราวรรณ อิสโร
62133001314 นายสุทธิพงศ� คลังข1อง
62133001315 นางสาวรูฮานี หะแว
62133001316 นางสาวนิอัมรีน6า สุไลมาน
62133001317 นางสาวมณีจันทร� รุ6งเพชรรัตน�
62133001318 นายณัชพล ดวงแก1ว
62133001319 นางสาวพัชรพร พรหมเกิด
62133001320 นางสาวจุฑาภรณ� เรืองมณี
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62133001321 นางสาวมลฤดี เทพเงิน
62133001322 นางสาวอัสมะ สาหม?ะ
62133001323 นางสาวมัชชรินทร� สังข�ไพฑูรย�
62133001324 นางสาวฮัฟเซาะ เง?าะ
62133001325 นายอามีน ดือราแม
62133001326 นางสาวลภวรรณ จิรกุลวัฒน�
62133001327 นายเอกชัย จันทร�จุไร
62133001328 นางสาววายีดา รอนิง
62133001329 นางสาวมารีนา บือราเฮง
62133001330 นางสาวนูรูลอัมณีย� แวอีซอ
62133001331 นางสาวอุทัยวรรณ รุ6งเรือง
62133001332 นางสาววัลลญา ห1องเม6ง
62133001333 นายซูฮานัน อาแว
62133001334 นางสาวอามานี สานา
62133001335 นางสาวกอรีอะห� เจ?ะเล?ะ
62133001336 นายอัมเร ดอเล?าะ
62133001337 นางสาวอัษฎาภรณ� ฆังคะสะเร
62133001338 นางสาวขวัญกมล สุขสม
62133001339 นางสาวนริศรา ทองพูล
62133001340 นางสาวรุจิราภรณ� จันทรวดี
62133001341 นายชวาลา โต?ะยะลา
62133001342 นายไกรฤกษ� แก1วเสน
62133001343 นางสาวสุภาพร พรหมโสภา
62133001344 นางสาวตัสนีม ทับคํา
62133001345 นางสาวศิริพร แดงเพ็ง
62133001346 นางสาวภัทรวดี ราเหม
62133001347 นางสาวณัชกริตาพร ไชยเทพ
62133001348 นายปวเรศ อ6อนเจริญ
62133001349 นางสาวเปรมกมล เทพชุม
62133001350 นายสุวิทย� สวัสด์ิรักษา
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62133001351 นางสาวจุฑากานต� แก1วพินิจ
62133001352 นางสาวปรางทิพย� ปานหมี
62133001353 นางสาวศิริวรรณ เหมือนพรรณราย
62133001354 นางสาวอารียา มะแซ
62133001355 นางสาวมาริษา จันทรปาน
62133001356 นางสาวณัฐฐิญา มณีโชคชูโรจน�
62133001357 นางสาวนูรสีลา อาแว
62133001358 นางสาวณิชกานต� ย้ิมประเสริฐ
62133001359 นายสราวุธ จิตรหม้ัน
62133001360 นางสาวมัสกะห� ยามิง
62133001361 นางสาวนูรฮายาตี จาเอาะ
62133001362 นางสาวจริยาณัฐ มงคลวัจน�
62133001363 นางสาวเจกิตาน� คํานัก
62133001364 นางสาวสุพรรษา นกแก1ว
62133001365 นางสาวซอฟDยะห� มะยี
62133001366 นางสาวสุมาลี คงสุวรรณ
62133001367 นางสาวนันทิตา สยมพร
62133001368 นางสาวสีตีฮาจาร� ยาแม
62133001369 นางสาวนฤมล เจริญสุข
62133001370 นางสาวฮาปDซา ปูเตะ
62133001371 นางสาวซูไฮลา วานิ
62133001372 นางสาวแมกือซง เจะซอ
62133001373 นางฟารานาซห� ส6งสิงห�
62133001374 นายพฤฒิพงศ� วีระกิจ
62133001375 นายวันยุสรี แวสะแมะ
62133001376 นางสาวปวีณา ทิ้งปากถํ้า
62133001377 นางสาวสินีรัตน� ศร6างเศร1า
62133001378 นางสาวบุศรินทร� จารุลักขณา
62133001379 นางสาวณัฐปภัสร� สังข�สุข
62133001380 นายอภิวิชญ� อินพุฒ
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62133001381 นางสาววรัญญา นิ่มนวล
62133001382 นางวราภรณ� เอาต่ิม
62133001383 นางสาวจิรนันท� กาญจนา
62133001384 นายมัฆวัต ขนงสุวรรณ
62133001385 นางสาวธนัญญา คงตุก
62133001386 นางสาวจันทร�จิรา พ6วงแดง
62133001387 นางสาวศิริรัตน� ถมศิริ
62133001388 นางสาวซัมซียะห� กอฮิง
62133001389 นางสาวป�ยารัตน� อาญาพิทักษ�
62133001390 นางสาวฮายาตี เจะมะ
62133001391 นางสาวโรสนานี บินสาแล?ะ
62133001392 นางสาวสิรินา สะแม
62133001393 นางสาวกามีหละ ยูโซะ
62133001394 นางสาวนาตยา ศรีชุมจันทร�
62133001395 นางสาวลักษิกา ชนะพงศ�
62133001396 นางสาวปBทมวรรณ ชูใหม6
62133001397 นายเดชชาติ ยีดํา
62133001398 นางสาวนริศรา ฉุ1นประดับ
62133001399 นางสาวณิชกานต� สิงห�ทอง
62133001400 นางสาวบุษรา ตาหลี
62133001401 นางสาวชฎาพร อินทร�กลับ
62133001402 นายนฤดล เรืองสงค�
62133001403 นางสาวซัลวา แวอุเซ็ง
62133001404 นางสาวนาลีซ6า มะหมุ
62133001405 นายวิทยา เนียมเกต
62133001406 นางสาวฐิติกานต� เฉิดฉ้ิม
62133001407 นางสาวจีรวดี สะละ
62133001408 นางสาวมัณทนา สุขเสน
62133001409 นางสาวมานิดา จันทร�ศิริ
62133001410 นางสาวตาฮานี เจ?ะแม

หน1า 47 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133001411 นางสาวศิริพร แสงมณี
62133001412 นายชนาธิป หนูสุด
62133001413 นางสาววชิรา ปองถวิล
62133001414 นางสาวกันธิดา แก1วจุลกาญจน�
62133001415 นางสาวสรารัตน� ไหมแก1ว
62133001416 นางสาวกรรณิการ� ทิพย�กองลาด
62133001417 นางสารีปะห� ดือเลาะ
62133001418 นายอนุชา ออกราโชติ
62133001419 นางสาวสมหทัย หวันสบูดิน
62133001420 นายนิซัยดี นิฮะ
62133001421 นางสาวจิตจิรา ไชยขวัญ
62133001422 นางสาวณิชารีย� ตาเดอิน
62133001423 นายธราเทพ ขุนเศรษฐ�
62133001424 นางสาวกัญญาวีร� เพ็ญสวัสด์ิ
62133001425 นางสาวโซเฟDย ดาราแม
62133001426 นายกิติศักด์ิ สีสวนแก1ว
62133001427 นางสาวสีตีมารีแย ดือราโอะ
62133001428 นางสาวกฤติยา เมฆทอง
62133001429 นายมูฮัมหมัดอาฟ�ฟ ซาเร?ะ
62133001430 นางสาวธัญลักษณ� ศรีคง
62133001431 นางสาวรังสิยา สุนทร
62133001432 นางสาวพนิตา สุคนธศีลกุล
62133001433 นางสาวสุชานันท� หม่ืนโพธ์ิ
62133001434 นางสาวนูรฮูดา มูซาและ
62133001435 นางสาวอามิตา สาโส?ะ
62133001436 นางสาวมุมีนะห� มะแซ
62133001437 นางสาวอาซียะห� อาแวโอะ
62133001438 นายธีรวุฒิ รัตนโกสม
62133001439 นางสาวยุพาพร ชุมแปJน
62133001440 นางสาวพิมพ�ชนก แซ6ด6าน
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62133001441 นางสาวนุชจรี สุกใส
62133001442 นางสาวเรวิกา จันทร�ขุนพัฒน�
62133001443 นางสาวศิริวรรณ สาระโมฬี
62133001444 นางสาววรรณิศา จันทร�แก1ว
62133001445 นางสาวศันสนีย� แก1วกระบัตร
62133001446 นางสาวชัชลียา เพชรสิริ
62133001447 นางสาวป�ยวรรณ เพ็ชรคงทอง
62133001448 นางสาววันบัลกีส อีนดือเระ
62133001449 นางสาวภุมรินทร� ย่ิงยง
62133001450 นางสาวกุสุมา นิรกุล
62133001451 นางสาวปวีณา หลงหัน
62133001452 นายวิทวัส สุวรรณเรืองศรี
62133001453 นายฮาเล็ม สาและ
62133001454 นางสาวหัสตยา อารมณ�สุขโข
62133001455 นางสาวจิดาภา ทองอ6อน
62133001456 นายไพโรล บาสอ
62133001457 นางสาวรุจิรัตน� ลอยวิสุทธ์ิ
62133001458 นางสาวอัสมา แวยูนุ
62133001459 นางสาววิลัยวัลณ� แก1วละเอียด
62133001460 นายสรรเสริญ ป�ติ
62133001461 นางสาวป�ณัฐญา ช6วยราชการ
62133001462 นางสาวคอลีเย?าะ ตอกอกาจอ
62133001463 นางสาวอาดีลาร� ตุ1งกู1
62133001464 นางสาวพรสินี แสงชูติ
62133001465 นางสาวอาริสา สาแม็ง
62133001466 นางสาวอมรางคณา สวัสดี
62133001467 นางสาวสุธาสินี แก1วขุนทอง
62133001468 นางสาวนภัสวรรณ สร1างแก1ว
62133001469 นางสาวปานัดดา ผอมนะ
62133001470 นางสาวกฤติยา เพชรโชติ
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62133001471 นายชาคริต หวังสา
62133001472 นางสาวจรินยา โพธ์ิสีสด
62133001473 นางสาวพิมพ�ชนก ทองน1อย
62133001474 นางอุทุมพร รัตนวงศ�กฤตานน
62133001475 นางสาววันวิสาข� ลาภวงศ�
62133001476 นางสาวณัฐสิรี ชูทอง
62133001477 นางสาวสิริประภา เหมือนพะวงศ�
62133001478 นางสาวพิชญา สหะกะโร
62133001479 นางสาวกิตติกานต� เก้ือชู
62133001480 นางสาวสุทธิเนตร ทิพย�เที่ยงแท1
62133001481 นางสาวธมลวรรณ จิตรปราณี
62133001482 นางสาวมินทิราพร ภู6พิสุทธิศักด์ิ
62133001483 นางสาวพัชราภรณ� โสณะรส
62133001484 นายอิรฟBน เย็ง
62133001485 นางสาวศิริลักษณ� สว6างเมฆ
62133001486 นางสาวนุรลาตีฟะฮ� อูมา
62133001487 นางสาวจุฑารัตน� สมสุข
62133001488 นางสาวกัลยกร จันทร�ชุม
62133001489 นายชวกร ปราบปBญจะ
62133001490 นางสาวนัสรีน ดาดี
62133001491 นายนุรรุสดี แวกะจิ
62133001492 นางสาวณัฏฐินี มากชู
62133001493 นางสาวกนกวรรณ ไชยรัตน�ทอง
62133001494 นางสาวซอบรีเยาะ สุหลง
62133001495 นางอมรพันธ� ทองแก1ว
62133001496 นางสาวกัลยา ปะดุกา
62133001497 นางสาวพรภิกษุ อินทกูล
62133001498 นางสาวมาซีเตาะห� สาแม็ง
62133001499 นายเอกรัฐ แออุดม
62133001500 นางสาวอนันตยา เนียมอยู6
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62133001501 นางสาวปาริชาติ ขันนุ1ย
62133001502 นางสาวจินต�ศุจี เจริญเดช
62133001503 นางสาวรุ6งธิดา มะยายอ
62133001504 นางสาวปรียาภรณ� มณี
62133001505 นายนันทศาสตร� บินเจะมะเย็ง
62133001506 นางสาวอัฟวาณีย� ยูโซ?ะ
62133001507 นางสาวสุจิรา จันทร�เกตุ
62133001508 นายอรรถพร พรมกิตติยานนท�
62133001509 นายมูซตากีม เจ?ะหะมะ
62133001510 นางสาวป�ยลักษณ� ทองวิเชียร
62133001511 นางสาวนูรอาซีกีน แมเร?าะ
62133001512 นายอภิสิทธ์ิ ชูช6วย
62133001513 นางสาวอัญชลีพร วงศ�ช6วย
62133001514 นายสุธิวัติ รัตนะชัยชฏะ
62133001515 นางสาวนฤมล รักนุ1ย
62133001516 นางสาวป�ยะนุช เลิศจันทร�
62133001517 นางสาวณัฐชนก วีระพงษ�
62133001518 นางสาวอัสมา เตะมัน
62133001519 นายวรนาถ หมวกสกุล
62133001520 นางสาวอามีเนาะ ดือเระ
62133001521 นางสาวซารีน6า เบ็ญหีม
62133001522 นายฤทธิเกียรติ สังข�ทอง
62133001523 นางสาวมนันยา ทองคํา
62133001524 นางสาวแพตรี คงคาเนรมิตร
62133001525 นางสาวชุติมา อ6อนเกตุพล
62133001526 นายอาหามะ สาและ
62133001527 นางสาววิลาสินี หนูยัง
62133001528 นายอัษฎาวุฒิ นวลจันทร�
62133001529 นางสาววิมล ปBกษี
62133001530 นางสาวฟาดีละห� จารู
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62133001531 นางสาวฐิติมา ทองบุญเรือง
62133001532 นางสาวปBญจรัศม์ิ เกศโร
62133001533 นางสาวรุ6งรัศมี สามารถ
62133001534 นายอดุลกิต ผ6องศรี
62133001535 นางสาวมุนา หัสมา
62133001536 นางสาวนูรอัยเดีย อิราณี
62133001537 นางสาวเบญจวรรณ ชูแสง
62133001538 นางสาวณัฐสุดา หมันโส?ะ
62133001539 นางสาวกุลกันยา รัตนชาติ
62133001540 นางสาวรชยา ลีวานิชย�
62133001541 นางสาวชลดา สังข�เอียด
62133001542 นางสาวอมรรัตน� ชูเดช
62133001543 นางสาววีณา ปูเงิน
62133001544 นางอัมชาดา เปาะกือนิ
62133001545 นางสาวนูรมา เจ?ะเลาะ
62133001546 นายอับดุลมาติน หะยียะโกะ
62133001547 นางสาวมาวารี จิสวัสด์ิ
62133001548 นางสาวอาซีสะ รือแม
62133001549 นางสาววิลาสินี พลายชุม
62133001550 นางสาวอรพรรณ เพ็ชรรัตน�
62133001551 นางสาวซีฮาม เจะมุ
62133001552 นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี
62133001553 นางวริศรา หวังผาติ
62133001554 นางสาวป�ยนารถ นกแก1ว
62133001555 นางสาวรัตติกาล คงเอียด
62133001556 นางสาวปวรรัตน� แซ6เลี้ยว
62133001557 นางสาวศิริรัตน� พันทา
62133001558 นางสาวสุภาวันต� ปานสังข�
62133001559 นายนรบดี ชัยมงคล
62133001560 นางสาวณัฐปภัสร� ขันทกะพันธ�
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62133001561 นางสาวศรีประพันธ� ศรีเพ็ญ
62133001562 นางสาวนูไรนี เล?าะแล?ะ
62133001563 นางสาวทวีสิน แซ6คู6
62133001564 นางสาวสิริกุล หนูประพันธ�
62133001565 นางสาวเสาวลักษณ� พรมรักษ�
62133001566 นางสาวอามานี วานิ
62133001567 นางนารีรัตน� ลัมพชวา
62133001568 นางสาวสุภารัตน� สุขศรี
62133001569 นายฟาเดล บูยุโส?ะ
62133001570 นายมะเซรี มะ
62133001571 นางสาวพิณญ�ธิชา จันทร�สุขศรี
62133001572 นายอดินันท� จารู
62133001573 นางสาวซูเฟDย บอเตาะ
62133001574 นางสาวนภาพร แทนบุตร
62133001575 นางสาวลลิตา สุวรรณมณี
62133001576 นางสาวพิมพ�วิภา บัวเนียม
62133001577 นางสาวฐิติกุล บรรจงธุระการ
62133001578 นางสาวนายีฮ?ะ สาแมเต?ะ
62133001579 นางสาวธัญญาเรศ เขียวทอง
62133001580 นางสาวสุทธิดา เภามี
62133001581 นางสาวสริยาภรณ� สุวรรณกันทร
62133001582 นายกิตติภูมิ พันธุรัตน�
62133001583 นางสาวพรทิพย� ชุ6มชื่น
62133001584 นายอาริศ ลีลานนท�
62133001585 นางสาวซัลมา หมันหย6อง
62133001586 นางสาวศุภากาญจน� นะวาโย
62133001587 นางสาวญาสุมินทร� พลายด1วง
62133001588 นางสาวคัทลียา มาหามะ
62133001589 นางสาวสิรินารถ ทองนพคุณ
62133001590 นางสาวซูรีนา ลายี
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62133001591 นางสาวพรทิพย� ปริยวาทิต
62133001592 นายธีรภัทร เต6าเพ็ชร�
62133001593 นายเอกชัย คุ1มภัยรันต�
62133001594 นางสาวซัมฮุสนา เล?ะนุ?
62133001595 นางสาวสุดารัตน� ปBLนทอง
62133001596 นางสาวสุดารัตน� รองเมือง
62133001597 นายจิรพันธุ� ชูหว6าง
62133001598 ว6าที่ร.ต.หญิงจันทร�จิรา เจริญพันธ�
62133001599 นางสาวรัชดาภรณ� ทาตะภิรมย�
62133001600 นางสาวทิพย�สุดา สุพรรณวงศ�
62133001601 นางสาวพัชพร พูนก่ิมแก1ว
62133001602 นายธนิสร บัวฝJาย
62133001603 นางสาวณัฎฐนัญ ดําช6วย
62133001604 นางสาวขวัญฤทัย พันธ�โณ
62133001605 นางสาวไอร�นูนาบีลา เจ?ะอุมา
62133001606 นางสาวปรัชญาภรณ� วรรณสุทธ์ิ
62133001607 นางสาวอักษราภัค ห1องโสภา
62133001608 นางสาวศิริรัตน� นิ่มแก1ว
62133001609 นายณัฐพล ไหมอ6อน
62133001610 นายอดิสรณ� นิลพันธ�
62133001611 นายพีรวิชญ� วัชระนิมิต
62133001612 นางสาวสลิลทิพย� หนูนุ6น
62133001613 นางสาวนูรฮูดา หะยีสะมะแอ
62133001614 นายศุภณัฐ บรรจงสุทธ์ิ
62133001615 นายวีระ อารี
62133001616 นางสาวสาลิณี ขุนทอง
62133001617 นางสาวสารีนา หลงกาสา
62133001618 นางสาวปวีกรณ� ทองแท1
62133001619 นางสาวปาตีฮะห� เนือเร็ง
62133001620 นายจักรี เยาวะราช
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62133001621 นายมูฮําหมัดอามีน หะมะ
62133001622 นางสาวมาริษา มามะ
62133001623 นายพิสิษฐ� รัตนพันธ�
62133001624 นางสาวนันท�สินี สังข�แก1ว
62133001625 นายจิรโชติ ปานอินทร�
62133001626 นางสาวป�ยะเนตร สุขมี
62133001627 นางสาวนูรมา หมันการ
62133001628 นางสาวปวิตรา ไชยศรี
62133001629 นายรชานนท� บุศวะ
62133001630 นางสาวณภัทร ศิริวงษ�
62133001631 นางสาวลาตีปะ สะอะ
62133001632 นางสาวสุไนณี อาลีสาเมาะ
62133001633 นางสาวเครือวัลย� ทองพร1อย
62133001634 นางสาวเบญจวรรณ แด6หวา
62133001635 นางสาวพิมพ�ผกา หมาดหีม
62133001636 นางสาวธนาภรณ� หนูทอง
62133001637 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม
62133001638 นางสาวกมลวรรณ พุดแก1ว
62133001639 นายวิเชษฐ� หมันเจริญ
62133001640 นางสาวชนัดดา เจริญกัลปS
62133001641 นางสาวเสาวรัตน� ทองอ6อน
62133001642 นายฐิติ สุวรรณกาญจน�
62133001643 นางสาวเจะรอซีบ?ะห� เมาสู
62133001644 นายมูฮําหมัดโรสฟD สาเมาะ
62133001645 นางสาวมาลิณี ชุมประยูร
62133001646 นางสาวมณชนก ทองศรีรักษ�
62133001647 นายณัฐพงศ� สุขศักด์ิ
62133001648 นายอัมรันบูกัยนี อับดุลเลาะ
62133001649 นางสาววารีซะห� ซือรี
62133001650 นางสาวตัสนีม เบ็ญจลักษณ�
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62133001651 นางสาวสีตีอามีนะห� สาและ
62133001652 นางสาวอภิษฎา จันทนันท�
62133001653 นายนรง พรหมทอง
62133001654 นางสาวอามาณี สิมะยอ
62133001655 นายวีรศักด์ิ ส6าแหล6หมัน
62133001656 นางสาวณัชชาพัชร� อินทร�ทอง
62133001657 นางสาวอจิรวดี พ่ึงตําบล
62133001658 นายทีปรกร จันทร�ชนะ
62133001659 นางสาวนูรีซัน ดอเล?าะ
62133001660 นางสาวพัชรียา แซ6หลี
62133001661 ว6าที่ร1อยตรีหญิงรัชนีกร สังข�ทอง
62133001662 นางสาวนาเดีย ดือราฮา
62133001663 นายอภิเดช ทองตราชู
62133001664 นางสาวจันทร�จิรา จงหวัง
62133001665 นางสาววรัญญา ประพฤติ
62133001666 นางสาวไอรดา เยงยูนอ
62133001667 นางสาวเกศสุดา คงมี
62133001668 นางสาวนากาซะห� ตาเหร�
62133001669 นางสาวปาณิสรา มู6เก็ม
62133001670 นางสาวรุสนี มอซู
62133001671 นางสาวนิลรัตน� ขําผุด
62133001672 นางสาวอัสมี อาลี
62133001673 นางสาวโสภาวดี อินจันทร�ศรี
62133001674 นางสาวอุษา กิจคลอน
62133001675 ว6าที่ร1อยตรีวาทยุทธ จิมจวน
62133001676 นางสาวช6อลัดดา ขาวมณี
62133001677 นายสุทธิเกียรติ เกตุมาก
62133001678 นางสาวปาณิศา เส็มสัน
62133001679 นายอัสมี บุตรแอ
62133001680 นางสาวอาพร วิชาธิคุณ
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62133001681 นายธรรมนูญ เพ็ชร�สงคราม
62133001682 นางนาเดีย ยีหมะ
62133001683 นางสาวซาอีล?ะ อิสมูลี
62133001684 นางสาวนุรฟาน มะดีเยาะ
62133001685 นางนิชกานต� ชัยปBน
62133001686 นางสาวกรรณิกา เนาว�สุวรรณ
62133001687 นางสาวนุชสรา กุลเลิศ
62133001688 นายสุนทร ไกรรักษ�
62133001689 นางสาวกชกร เสาร�เพ็ชร
62133001690 นางสาวชัญชนันท� ปริยาภัสร�สกุล
62133001691 นายนิพร คงทอง
62133001692 นางสาวเยาวลักษณ� แก1วทอง
62133001693 นางสาวชไมพร ห1าวหาญ
62133001694 นางสาวอัญนิชา หนิมุสา
62133001695 นางสาวชนิดา โปทาหนัก
62133001696 นางสาวเบญญาภา ทองเนื้อสาม
62133001697 นางสาวปBทพร เรืองฤทธ์ิ
62133001698 นางสาวจิระวดี ฤทธ์ิภักดี
62133001699 นางสาวซูไรณา สะตาปอ
62133001700 นางสาววรรณี และเจริญ
62133001701 นายอภิรัช แก1วฤทธ์ิ
62133001702 นางสาวปนิดา สะเละ
62133001703 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�ทอง
62133001704 นางสาวอาทิลยา ปานช6วย
62133001705 นางสาวจันทิรา สุขการ
62133001706 นางสาวจุฑามาศ กุลประสิทธ์ิ
62133001707 นางสาวทักษญา เนาวรัตน�
62133001708 นางสาวพัชรา ลีละพันธ�
62133001709 นายฟารุส สามัญ
62133001710 นางสาวอามีเนาะ กาเซ็ง
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62133001711 นายโอไวรัน พิชิตแสนยากร
62133001712 นางสาวชนิดา อิสโม
62133001713 นางสาววาสนา ชูชัย
62133001714 นางสาเราะ สุขสง6า
62133001715 นางสาววิรินทร�ญา จันทร�ด1วง
62133001716 นางสาวอภิวรรณ เพชรราช
62133001717 นางสาววิชุดา คงเจริญ
62133001718 นางสาวฟาตอนะห� ดอเล?าะ
62133001719 นางสาวนาถยา สันติเพ็ชร
62133001720 นายอรรถชัย ณ ภิบาล
62133001721 นายณัฐพงค� ว6องกิจ
62133001722 นางสาวปวีณา ลือแบซา
62133001723 นางสาวนิอาลียา แวดอเลาะ
62133001724 นายอภิวัฒน� นิลอินจันทร�
62133001725 นางสาวสุวรรณณี จันตานี
62133001726 นายพงษ�พล มะดาอู
62133001727 นายสุริทธ� หนาเหตุ
62133001728 นางสาวสุดารัตน� เหมือนพรรณราย
62133001729 นางสาวสุกัญญา ดําอําภัย
62133001730 นางสาวปาริฉัตร ชูพูล
62133001731 นายยศสกล ลิขิตธีระกุล
62133001732 นางสาวณัฐพร จีนปBก
62133001733 นายณภพ เพ็งสงค�
62133001734 นางสาวมุกระวี แสงจันทร�
62133001735 นางสาวปBทมา นวประภากุล
62133001736 นางสาวชุลีพร ภู6เพชร
62133001737 นายอนุชา ขุนแก1ว
62133001738 นายกุลชาติ นวลแจ6ม
62133001739 นางสาวสาวิตรี พรหมสังข�
62133001740 นางสาวนารีรัตน� ตะอะดํ้า
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62133001741 นายอนุพงค� แก1วประชุม
62133001742 นางสาวรอมาซะห� อาแว
62133001743 นางสาวฐิติมา วงศ�สวัสด์ิ
62133001744 นางสาวสริญญา ขุนรายา
62133001745 นางสาวสุนิสา จันทร�นิ่ม
62133001746 นางสาวอารีรัตน� วรรณา
62133001747 นางสาวพจนารถ สารวงค�
62133001748 นางสาวปรียาภรณ� รังทอง
62133001749 นางสาวจุฑามาศ ชุมละออง
62133001750 นางสาวอาทิตยา เจริญมาศ
62133001751 นางสาวธนภรณ� ศรีปรางค�
62133001752 นางสาวพิชญ�สินี ใหม6คง
62133001753 นายรัตนภูเบศ แก1วเกาะสะบ1า
62133001754 นายรณชัย แก1วพวงค�
62133001755 นายวรกมล หัดขะเจ
62133001756 นางสาวกลอยใจ สิงห�โรทัย
62133001757 นางสาวซูไฮนี แวนะไล
62133001758 นางสาวซารีปะห� สาแม
62133001759 นางสาววนิชตา สุขาเขิน
62133001760 นางศิริญญา เหมือนพรรณราย
62133001761 นางสาวอิสราภรณ� ดิษฐสระพงศ�
62133001762 นางสาวมาซีก?ะ โต?ะปะ
62133001763 นางสาวสาทิกา เพชรสงค�
62133001764 นางสาวศกลรัตน� ชูนุ6น
62133001765 นางสาววาฟาด บาราเฮง
62133001766 นางสาวปาตีเม?าะ บือราเฮง
62133001767 นางสาวศศิธร พรหมสุวรรณ
62133001768 นายอภิมุข อินทรวงศ�
62133001769 นางสาวโรสมีนี ปาแน
62133001770 นายเอกรัตน� ชนะกุล
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62133001771 นางสาวเพชรรัตน� รักเงิน
62133001772 นายบุดีมัน เจะอามะ
62133001773 นางสาวฮานาน แตมามุ
62133001774 นายอับดุลฮากีม เซะแง
62133001775 นางสาวชนัญญา ศรีสุข
62133001776 นายซาการียา แนหายอ
62133001777 นายมานัสชัย เอกศิริเรืองชัย
62133001778 นางสาวอาซีย?ะ มะวิง
62133001779 นางสาวราวีนา หมันเส็น
62133001780 นายณัฐวุฒิ เหตุทอง
62133001781 นางสาวนูรียา ขุนดุหรีม
62133001782 นางสาวไอลดา ชัยสุข
62133001783 นางสาวตันหยง โชคเจริญเลิศ
62133001784 นางสาวงามศิริ สิงห�คําปJอง
62133001785 นางสาวพูรกอนนี สาและ
62133001786 นายวัชระ แว6นแก1ว
62133001787 นางสาวยูสลีซา ซาสือรี
62133001788 นางสาวอาอีซะห� มะรอเส?ะ
62133001789 นางสาวภูริชญา ขุนจร
62133001790 นางสาวซูฮัยดะห� อะหวัง
62133001791 นายซอลาฮุดดีน โส?ะสาเหม
62133001792 นางสาวมาซีเตาะ ดอเลาะ
62133001793 นางสาวธนัชชา แก1วพุด
62133001794 นางพารีดะห� สะอุ
62133001795 นางสาวศุภมัทนา สืบศักด์ิ
62133001796 นางสาวนิภาวัลย� บัวคํา
62133001797 นางสาวนฤมล สินสงวน
62133001798 นางสาววรัชยา บุญรัตนะ
62133001799 นางสาวสุคนธา หนูคลิ้ง
62133001800 นายอัครเดช จิตทิชานนท�
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62133001801 นางสาวญารอนะห� ตาหมาด
62133001802 นายสุลตาน มะสารี
62133001803 นางสาวกชภัส ตัณฑปนัตถากร
62133001804 นางสาวแอเสาะ ดิงลูกา
62133001805 นางประภาพรรณ จิตตพงศ�
62133001806 นางสาวแสงทิพย� บัวเนี่ยว
62133001807 นางสาวญานิกา หินคํา
62133001808 นางสาวโยทะกา พลรบ
62133001809 นางสาวอิรฮาน หะเด็ง
62133001810 นางสาวกานีรัดน� แวนะไล
62133001811 นางสาวอัญญาณี ทองอู6เภา
62133001812 นางสาวนูรีซัน แวอีแต
62133001813 นางสาวพรพิมล อินทันแก1ว
62133001814 นางสาวนูรฮายาตี ตอกอ
62133001815 นายยงยุทธ พิทักษ�ฉนวน
62133001816 นางสาวซันญ6าบีล โอรามหลง
62133001817 นางสาวถิรพร อุตรภิชาติ
62133001818 นางสาวนุจรี เหมวงค�
62133001819 นางสาวอัจฉรา พรหมจรรย�
62133001820 นางสาวกนกวรรณ ป�[นทองพันธ�
62133001821 ร1อยตํารวจโทณัฐฤกษ� ขติยะสุนทร
62133001822 นางสาวอุไร ระหัส
62133001823 นางสาวเขมิกา หัสชัย
62133001824 นายสหรัฐ สินทรัพย�
62133001825 นางสาวทิพวรรณ หนูเดช
62133001826 นายอับดุลอาชิ กาเดร�
62133001827 นายวริทธ์ิ ฮะอุรา
62133001828 นางสาวฟารีด?ะ ยาเล?าะ
62133001829 นางสาวสุวรา แดงสมแก1ว
62133001830 นางสาวสุจิตรา คุสิตา
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62133001831 นางสาวฮานีฟา ตอกอ
62133001832 นางสาวอาวาตีฟ มะสะ
62133001833 นางซูรีนา เจะเต?ะ
62133001834 ว6าที่ร1อยตรีอดิศร สุวรรณส6องแสง
62133001835 นางสาวอัซมะ ฮะยีบิลัง
62133001836 นางสาวฐานิกา หนูคงแก1ว
62133001837 นางสาวสริตา เกษรินทร�
62133001838 นางสาวฤดีรัตน� บุญทอง
62133001839 นางสาวกรองกาญจน� ถมแก1ว
62133001840 นางสาวลัฐิกา โชติวงศ�
62133001841 นางสาวยามีละ ปาไหน
62133001842 นายวรพจน� พร1อมมูล
62133001843 นางสาวปุณณรัตน� สงยัง
62133001844 นางสาวอริณยภัค บุญชูประภา
62133001845 นางสาวซูไรญา กาซอ
62133001846 นางสาวชนัญชิดา คชพลายุกต�
62133001847 นางสาวณัฐมล หมาดหลู
62133001848 นางสาวสีตีอาอีเซาะ ดือเระ
62133001849 นายสัลมัน นิเกาะ
62133001850 นางสาวสุจินต� เพชรรักษ�
62133001851 นางสาวทัชชภร แก1วพลับ
62133001852 นายมูฮัมหมัดอัสรี ยูโซะ
62133001853 นางสาววัชรี ชาญวิรวงศ�
62133001854 นายอนัส หะเด็ง
62133001855 นางสาวฟารีดา ตราชู
62133001856 นายกอเซ็ง มะยีแต
62133001857 นางสาวนิธิกานต� คงเสน
62133001858 นายอุชุกร ชูกะชะบา
62133001859 นางสาวกวิสรา ชูดวง
62133001860 นายคชพงษ� จันทรนนท�
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62133001861 นางสาวมัณฑนา อินอุ1ย
62133001862 นายมามะ ยูโซ?ะ
62133001863 นางสาวนูรีซัน สาแน
62133001864 นางสาวฤทัยธาร การชนะไชย
62133001865 นางขวัญลดา อนุดิเรก
62133001866 นายมุสตอปา ดือราแม
62133001867 นางสาวทรรศมาลี แก1วมนตรี
62133001868 นางสาวชนกานต� นวลนิ่ม
62133001869 นางสาวนูรีซัน ดอเล?าะ
62133001870 นายอาบูคอรี ฆารี
62133001871 นางสาวศิรินันท� แสงดํา
62133001872 นางสาวอามีเนาะ สาหะ
62133001873 นางสาวจันทิมา พ่ึงตําบล
62133001874 นางสาวโศญดา ตุลยนิษก�
62133001875 นางภัททิยา คชภักดี
62133001876 นางสาวชิสา ตันติวัฒนกุล
62133001877 นางสาวทอฝBน ทวีพัฒนะพงศ�
62133001878 นางสาวพิณชนก จิตรานนท�
62133001879 นายวรรณศักด์ิ บุญทักษ�
62133001880 นางสาวดวงธิดา จิตหม่ัน
62133001881 นางสาวอาภาพร จันทร�เทพ
62133001882 นายนนท�ธวัช รุจนะภัทร
62133001883 นางสาววนิดา สังฆะหะ
62133001884 นางสาวนูไรนา ขวัญคาวิน
62133001885 นางสาวฮารีฟะห� กูดู
62133001886 นางสาวดรรมาวรรณ มะเด็ง
62133001887 นางสาวนัทธ�หทัย มธุรพฤกษ�
62133001888 นางสาวฮะนาอ� อุศมา
62133001889 นายณัฐชนน น1านิรัติศัย
62133001890 นางสาวปรียานุช แดงแก1ว
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62133001891 นางสาวณัฐกมล วุฒิกานนท�
62133001892 นายธวีโรจน� เตชะกิตติพงศ�
62133001893 นางสาวชญานิษฐ� แก1วหวัง
62133001894 นางสาวหยาดพิรุณ กาลวรรณ�
62133001895 นางสาวกัตติกา กลับแก1ว
62133001896 นางสาวประภัสสร สังข�ทอง
62133001897 นางสาวซีฮาม ยูโซ?ะ
62133001898 นางสาวปBทมา จุลนวล
62133001899 นางสาวกรกมล เหมหมัด
62133001900 นายอรรถชัย มาสิก
62133001901 นางสาวสุกัญญา สงดํา
62133001902 นางสาวมูนีเราะห� เจ?ะหะ
62133001903 นายปณิธิ ศรีชัย
62133001904 นางสาวชรินทร�ดา เซ็งมาดี
62133001905 นางสาวสุนันทา มาศมาน
62133001906 นางสาวปทุมวดี สิทธิชัย
62133001907 นายณัฐวัฒน� เตชะพัฒนวงศ�
62133001908 นางสาวอุทัยวัล พายับ
62133001909 นางสาวจุภารัตน� เรืองอ6อน
62133001910 นายอามิน ดอเลาะ
62133001911 นายสมเจต รักษ�ทอง
62133001912 นายอิมรอน ล?ะอาหลี
62133001913 นายสมเกียรติ ชูสุวรรณ
62133001914 นางสาวดารติ เงินคีรี
62133001915 นายซัลนุลอาบีดีน มันลิเร?ะ
62133001916 นางสาววราภรณ� มากนคร
62133001917 นางสาวชุติมา อุทัยรัตน�
62133001918 นายโสภณ อนันต�พัฒนา
62133001919 นางสาวพีรดา อินทสุวรรณ�
62133001920 นายมูฮําหมัดนอร� คนางอ
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62133001921 นางสาวสุกัณยา มะหวีเอ็น
62133001922 นางสาวชนิดาภา สุขสุวรรณ�
62133001923 นางสาวสุทธิดา สังข�ทอง
62133001924 นางสาวตุลาพร มะแซ
62133001925 นางสาวขนิษฐา แก1วขาว
62133001926 นางสาวอารยา แซ6หลี
62133001927 นายศิษฏพล โกรณ
62133001928 นายภาณุวัฒน� เพ็ชรรัตน�
62133001929 นายอิลมาน กาดามุง
62133001930 นางสาวสุภาวดี แก1วนก
62133001931 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีเพ็ญ
62133001932 นายชนะพล สุทธิทองแท1
62133001933 นางสาววิภาวดี ชูภักดี
62133001934 นางสาวซาฮาร6า บินหะ
62133001935 นางสาวนภาพรรณ แก1วเนื้ออ6อน
62133001936 นางสาวสุธาทิพย� ห6อทอง
62133001937 นายสนั่น สันบ6าหมีน
62133001938 นางสาวดลฤทัย ใยน1อย
62133001939 นายอัมรี สาและ
62133001940 นางสาวธารารัตน� สังข�ทอง
62133001941 นางสาวไรดา แวเย?ะ
62133001942 นางสาวพัทธวรรณ วาสนาจุติ
62133001943 นายฤทธิชัย หนูสอน
62133001944 นางสาวรัตน�ตญา มณีรัตน�
62133001945 นางสาวพิชญาภา บุญวิสูตร
62133001946 นางสาวบุณย�ลดา สุวรรณคง
62133001947 นางสาวอังคณา นวลจันทร�
62133001948 นางสาวบัดรียะห� กาหลง
62133001949 นายณัฏฐกิตต์ิ จิรจํารัสกุล
62133001950 นายอาซูวา อุมา
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62133001951 นางสาวนูรีซาร� กุโน
62133001952 นายสุรเชษฐ� ชมอินทร�
62133001953 นางสาวรมย�รวินท� จัลวรรณา
62133001954 นางสาวศิศิรา ปานเส็ม
62133001955 นางสาวกฤษณา บัวแก1ว
62133001956 นางสาวนูรมี วาเงาะ
62133001957 นางสาวลักขณา บุญแท6น
62133001958 นางสาวกนกวรรณ ศรีแก1ว
62133001959 นางสาวชุติมา เก้ือประพันธ�
62133001960 นางสาววราภรณ� นุ1ยจินดา
62133001961 นางสาวปณัสชา จิตภักดี
62133001962 นายภัททพงศ� พงศ�อินทร�
62133001963 นายธนพล หนูแก1ว
62133001964 นายลุกมัน มาแจ
62133001965 นางสาวนวนิษฐ� สุขสุอรรถ
62133001966 นายณัฐนนท� วังปรีชา
62133001967 นางสาวธันยา พูลชาติ
62133001968 นายกามารุดดีน แวซาเต?ะ
62133001969 นางสาวนูรีดา เจะเลาะ
62133001970 นายวัชระ แก1วศรี
62133001971 นางสาวชุติมา สุวรรณลอยล6อง
62133001972 นางสาวสุไรด1า หัสหมัด
62133001973 นางสาวซัลวา ใจดี
62133001974 นางสาวลลิตา จิบือราฮิม
62133001975 นางสาวกาญจน�เศรษฐ� เสมรอด
62133001976 นางสาวพรวิมล แก1วขนก
62133001977 นางสาวฮามีด?ะ เจ?ะและ
62133001978 นางสาวปวีณา พูนสมบัติ
62133001979 นางสาวธิคณา ทวีรัตน�
62133001980 นางสาวนิสากร แก1วมณีโชติ
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62133001981 นางสาวกนกกร ชูช6วย
62133001982 นางสาววันทนีย� ควนเค่ียม 
62133001983 นางนิธิภรณ� ยอดแก1ว
62133001984 นางสาววาสิตา ดอเล?าะ
62133001985 นางสาววิชญาพร สัญจร
62133001986 นางสาวนิบัลกิซ สาและ
62133001987 นางสาวอาซีม?ะ ดามาลอ
62133001988 นายสุทัศน� เล็กสุภาพ
62133001989 นางสาวเกสร ตรีทอง
62133001990 นายชานุสรณ� รอดบํารุง
62133001991 นางสาวยศวดี มโนธรรม
62133001992 นางสาวณัฐฐา โชติสังข�
62133001993 นางสาวนูรีดา สากิกา
62133001994 นางสาวปวีณา หลงสลํา
62133001995 นางสาวสุทธิรักษ� สักแสงโสภา
62133001996 นางสาวธิดาทิพย� มณีกุล
62133001997 นางสาวอัจฉรียา คงชูช6วย
62133001998 นายธนะวุธ เสนีย�
62133001999 นางสาวรอซีฟะห� ดอเลาะ
62133002000 นางสาวหทัยชนก เสือชาวป\า
62133002001 นายอาหามะ มะซะ
62133002002 นายบูคอรี อาแว
62133002003 นายพลกฤษณ� รัตนะ
62133002004 นางสาวธิตีมา ว6องไว
62133002005 นางสาววันดี มงคลวัฒนโรจน�
62133002006 นางสาวปนัดดา เอียดเต็ม
62133002007 นางสาวนุชรีย� ทองสม
62133002008 นางสาวปณัฐดา เทพเฉลิม
62133002009 นางสาวชิษณุชา ภูมิวณิชกิจ
62133002010 นางสาวซัลมา ยูโซะ
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62133002011 นางสาวเพ็ญใจ เจริญลาภ
62133002012 นายรัชกร หวังจิ
62133002013 นางสาวนูรยีฮัน เจะปูเตะ
62133002014 นางสาวนราวรรณ นิลสกุล
62133002015 นางสาวนุรฮูดา เจ?ะแว
62133002016 นางสาวมัทณา แก1วมณี
62133002017 นางสาวนูรีดา แวนุ
62133002018 นางสาวฟาอีซะห� ลาเตะ
62133002019 นายพิชญะ พรหมขจร
62133002020 นายวิษณุ อนุภักด์ิ
62133002021 นางสาวกัญจน�กรฉัตร จันทร�แก1ว
62133002022 นางสาวปาลิตา ใสสอาด
62133002023 นางสาวไซเด?าะ ดือราแม
62133002024 นางสาวชนิตา เพ็ชรจรูญ
62133002025 นายอรรถพล การะวงค�
62133002026 นางสาวพัชวรรณ ด1วงสุข
62133002027 นางสาวอัสลีซาห� ยายอ
62133002028 นางสาวนาตารี หวังกา
62133002029 นางสาวเสาวลักษณ� โชติรุ6งโรจน�
62133002030 นางสาวนิธิกานต� ตุกเตียน
62133002031 นางสาวนูรลาตีฟะฮ� กอเซ็ง
62133002032 นายอะนิส แซะอาหลํา
62133002033 นางสาวฮาอีหล?ะ เจ?ะอาลี
62133002034 นางสาวชุติมา หนิเหม
62133002035 นางสาวฮุสนา สาแล
62133002036 นางสาวกนกวรรณ อัคนิตย�
62133002037 นางสาวนิรชา จันทร�เจริญ
62133002038 นางสาววฤณดา เขียวแสงนิล
62133002039 นางสาวพรนภา อิ่มมณีรัตน�
62133002040 นางสาวมูนีเราะห� อาแซ

หน1า 68 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133002041 นายมูฮํามัดอิฟฟBต ปาทาน
62133002042 นางสาวศิริกาญ ทองเอียด
62133002043 นายอานัส มรรคาเขต
62133002044 นางสาวดารุณี มาหะมะยูโซะ
62133002045 นางสาวซูไฮดา ยูโซ?ะ
62133002046 นางสาวมาเรีย กรูตามา
62133002047 นางสาวธนวัน มงคลสมัย
62133002048 นายอิสมาอัน เจะอารง
62133002049 นางสาวนวพร หนูเพ็ชร
62133002050 นางสาวอิสรีย� กลับกลาย
62133002051 นายกัมปนาท เพชรชู
62133002052 นางสาวปBทมาร� กอและ
62133002053 นางสาวเสาวลักษณ� เทพศรี
62133002054 นางสาวณมน สมฤทธ์ิ
62133002055 นางสาวธนาวรรณ มอไธสง
62133002056 นายสมนึก ทองคํา
62133002057 นางสาววิไลลักษณ� รัตนบรรเลง
62133002058 นางสาวอัสมา บิลละเต?ะ
62133002059 นายสุภัทร แสงสุริยา
62133002060 นายทศพร ประดิษฐ�รุ6งวัฒนา
62133002061 นางสาวกูยามีลา นิมะ
62133002062 นายจักรพรรดิ เทพมณี
62133002063 นางสาวจตุรภัทร สารวัตร
62133002064 นางสาวอรอีสา บูวะ
62133002065 นางฟารีดา สุวรรณชาตรี
62133002066 นางสาวจันทณีย� หนูรอด
62133002067 นางสาวละมัย เอียดเกิด
62133002068 นางสาวจุฑาพร คงแก1ว
62133002069 นางสาวกตัญชลี ไชยานุวงศ�
62133002070 นางสาวฟารีด?ะ ทิ้งหลงจิ
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62133002071 นางสาวชนิตา เนียมคง
62133002072 นายธนาเศรษฐ� เนียมเงิน
62133002073 นางสาวณัฐนรี เพ็ชรรัตน�
62133002074 นายปรารภ กสิบาล
62133002075 นางสาวสุริสา ธรรมนงค�รักษ�
62133002076 นางสาวทัศนีย� คงจุล
62133002077 นายอภิชัย เกตุสันเทียะ
62133002078 นายธีระยุทธ แสงงาม
62133002079 นางสาววรัญญา แซ6ฮ6อ
62133002080 นางสาวสารีพ?ะ สะมาแอ
62133002081 นายพีระพงศ� เพชรจํารัส
62133002082 นางสาวรจนา เลี้ยววัฒนาสกุล
62133002083 นางสาวสุภาภรณ� ชูยอด
62133002084 นางสาวสุภาภรณ� แก1วคล้ํา
62133002085 นายสัณหณัฐ กลมกล6อม
62133002086 นายสกุลเกียรติ ศรีประมวล
62133002087 นางสาวประภาศรี นวลสระ
62133002088 นายนฤนาถ วีระโสภณ
62133002089 นางสาวอาอีชะฮ� จิใจ
62133002090 นางสาวสากีน?ะ ดาหวี
62133002091 นางสาวจิดาภา โพธ์ิทอง
62133002092 นางสาวณิชกานต� ผาสุภาพ
62133002093 นางสาวชนิตา ชูจิต
62133002094 นางสาวยุภาภรณ� ดําอ6อน
62133002095 นางสาวอาลัยนา หมาดอี
62133002096 นายธนวัฒน� กําธรสวัสด์ิ
62133002097 นางสาวโนร�เลียนา ยะโก?ะ
62133002098 นางสาวฮัสนะห� กาจา
62133002099 นางสาวสุกัญญา เหล็มมะ
62133002100 นางสาวทิพวัลย� เครือแก1ว
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62133002101 นายณัฐกานต� ก้ิมทอง
62133002102 นางสาวอนัญญา สุขศรีนวล
62133002103 นางสาวณิชกานต� ปBจฉิมศิริ
62133002104 นางสาวยูวาหรี รีหมีน
62133002105 นายปองพล อินทกูล
62133002106 นายฟุรกร ลาเซ็ง
62133002107 นางสาวยุฐิตา แสงจันทร�
62133002108 นางสาวอรุณี หนูลิเต?ะ
62133002109 นางสาวพักตร�พิมล บุญเพ็ญ
62133002110 นางสาวมัรยัม ทิ้งน้ํารอบ
62133002111 นายธนดล พรมชาติ
62133002112 นางสาวต6วนรอหม?ะ จือแร
62133002113 นายสุรศักด์ิ หัสสะโร
62133002114 นางสาวอนุธิดา หมิเหร็น
62133002115 นางสาวชลธิชา ฮามวัน
62133002116 นางสาวบุปผา เวชโช
62133002117 นางสาวโสรยา มะหลีโดง
62133002118 นางสุธิดา แก1วนพรัตน�
62133002119 นางสาวกรทิพาพรรณ วรรณโร
62133002120 นางยัสมี รุ6งเรือง
62133002121 นางสาววิภาวี อินตนก
62133002122 นายณรงค�ฤทธิ บุญเจือ
62133002123 นางสาวศิริสรณ� ประมงคุณ
62133002124 นายมะรูฟDซา สาเมาะ
62133002125 นางสาวศิริวรรณ บุญรักษ�
62133002126 นางสาวรศิกา ถึงอินทร
62133002127 นางสาวเพ็ญจันทร� ไชยชาญยุทธ�
62133002128 นางสาวรัชนี ยันติง
62133002129 นางสาวซีตีไพรุส สู
62133002130 นางสาวญามีล?ะ ยูโซ?ะ
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62133002131 นายธีระภรณ� อ6อนสุข
62133002132 นายนันทวัฒน� ภูเดช
62133002133 นางสาวสารีนา สาแม็ง
62133002134 นางสาวสุไหรด1า มาลินี
62133002135 นางสาวจิราวรรณ โอ6มาก
62133002136 นางสาวสุนิสา อนันต�
62133002137 นางสาวปาริชาต ศรีพันธ�
62133002138 นางสาวมัลลิกา พิทักษ�
62133002139 นายธนาวัสน� ไชยถาวร
62133002140 นางสาวซันบีรา ดามาอู
62133002141 นางสาวป�ยะวรรณ ขิกขํา
62133002142 นางสาวเบญจมาศ เพชรพุดทอง
62133002143 นางสาวหฤทัย ตุ1งกู
62133002144 นางสาวสกาวเนตร เทพสง
62133002145 นางสาวฐิติมา ขุนฤทธ์ิ
62133002146 นายสรายุทธ เอียดชะตา
62133002147 นายอาซีด หมาดหมีน
62133002148 นางสาวธนิษฐา คงหนู
62133002149 นายชนาธิป แก1วนพรัตน�
62133002150 นางสาวมัยสูรี จิงดารา
62133002151 นางสาวศรัญญา หวังเจริญ
62133002152 นายธรรมนิจ เพ็ชรจํารัส
62133002153 นายวชิรวิทย� แกล1วทนง
62133002154 นายธีรัช โรจนรวีวงศ�
62133002155 นางสาวศิวภัทร ชอบผล
62133002156 นางสาวโนเรีย มะเซะ
62133002157 นายกิตติพงศ� แก1วชะฎา
62133002158 นางสาวฮานีซะห� วานิ
62133002159 นางสาวซารีนา อิสมะแอ
62133002160 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณะ
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62133002161 นางสาววรรณนิษา แอเด็น
62133002162 นางสาวเสาวลักษณ� เอี่ยมลีลาพร
62133002163 นางสาวสิริประภา ผลส6ง
62133002164 นางสาวฟาตีเมาะ เจะเละ
62133002165 นางสาวนภัสกร บัวมา
62133002166 นางสาวซารีนี มะลาเฮง
62133002167 นางสาวบาดารียะห� สะอะสาฆอร�
62133002168 นายวิศรุต ตันกูล
62133002169 นางสาวชญานิษฐ� แก1วบริสุทธ์ิ
62133002170 นายนราธิป ธีระวรรณคงศิริ
62133002171 นางสาวรอฮานี เอียดหมาน
62133002172 นางอังคณา สุภาพบุรุษ
62133002173 นางปฐมาวดี มณีรัตน�
62133002174 นางสาวสิวินีย� รัตนะชัย
62133002175 นายชานน ศรีภิรักษ�สมัย
62133002176 นางสาวพัชรดา ฉุ1นประดับ
62133002177 นางสาวจิราภรณ� บุญโท
62133002178 นางสาวนูรฮาฟDซา วาแม
62133002179 นางสาวศิรภัสสร เยาว�ดํา
62133002180 นายกฤชภูมินทร� กรีโส
62133002181 นางสาวนัซเราะห� ดามะ
62133002182 นายนรเชษฐ ขุนทองเพชร
62133002183 ว6าที่ ร.ต.หญิงยุภาวดี หนูพิจิตร�
62133002184 นางสาวสุนิสา พรหมชาติ
62133002185 นายคณิต สูเด็น
62133002186 นางสาวฐิติพร นนใส
62133002187 นางสาวมณีรัตน� เพ็ชรวงศ�
62133002188 นางสาวซอฮาบีย� สาและ
62133002189 นางสาวนาเดีย มูน?ะ
62133002190 นางสาวภาวดี จันทพราหมณ�
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62133002191 นางสาวสุชารีย� สุวรรณชาตรี
62133002192 นางสาววรัญญา วิยะกุล
62133002193 นายมูฮัมหมัดซูกูรไน โต?ะลูโบ?ะ
62133002194 นางสาวฉันทิสา วรรณบูลย�
62133002195 นางสาวฮายาตี เจ?ะหลง
62133002196 นางสาวเมทินี แซ6หลี
62133002197 นายณัฏฐากร หะยีเซ็ง
62133002198 นางสาวอาอีสาห� โต?ะแว
62133002199 นายเจะโซะ เจะมามะ
62133002200 นายโชคชัย ชูช6วย
62133002201 นางสาวณัฐวดี ล6องชุม
62133002202 นางสาวปาร�มิตา ธรรมโชติ
62133002203 นางสาวชนิตา สมคิด
62133002204 นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
62133002205 นางสาวอัญธิกา ตรงจิตต�
62133002206 นางสาวพันธิตรา สุวรรณโณ
62133002207 นางสาวพิชนันท� แก1วกาญจน�
62133002208 นางสาวซาฟูรา ซียง
62133002209 นางสาวธนัญญา ศรีไชย
62133002210 นางสาวนราราย ท1าวก]า
62133002211 นางสาวฮากีร�ตา ดารุมัน
62133002212 นายเอดิสัน ลิมะพันธุ�
62133002213 นางสาวสุชาวดี สุวรรณชาตรี
62133002214 นางสาวจินตวีร� ศรีชูทอง
62133002215 นายอานัส หมัดอัด
62133002216 นายทวีศักด์ิ เศียรอุ6น
62133002217 นางสาวณัฐรดี คงเจริญ
62133002218 นางสาวปนัดดา จินเดหวา
62133002219 นางสาวยุซรอ บาฮอ
62133002220 นางสาวเบญจวรรณ วงษ�จันทร�
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62133002221 นางสาวจุฬาศิณีย� เหมรา
62133002222 นางสาวธนิตา รักคล1าย
62133002223 นางสาวสุวิลยา องสารา
62133002224 นายเอกธนา หนูชุม
62133002225 นางสาวสุนิศา กล6อมเกลี้ยง
62133002226 นางสาวนันทวดี คงเพ็ช
62133002227 นางสาวมูนีเราะห� ยานยา
62133002228 นางสาวนรีรัตน� แจ6มจรัส
62133002229 นางสาวนิออน ชะนะกิจ
62133002230 นางสาวชุติมา แซ6หลิน
62133002231 นางสาวนูรีฮัน เปาะสา
62133002232 นางสาวสุกัญญา หมัดเล
62133002233 นางสาวสิรีธร สองเมือง
62133002234 นายต6วนนัสรีย� ต6วนตีมุง
62133002235 นางสาวจุรีรัตน� ศิริธร
62133002236 นายสวัสด์ิ ฮันเย็ก
62133002237 นางสาวอติกานต� หมาดเส็น
62133002238 นางสาวดารุณี เจ?ะสาและ
62133002239 นางสาวลิลลาห� บาราเฮง
62133002240 นางสาวรุสนา ลือแบลูรง
62133002241 นางสาวชนาภรณ� ชุมภูทอง
62133002242 นายพันศิน หลงสุวรรณ
62133002243 นายพัสกร จิตต�เจตน�
62133002244 นางสาวอภิลักษณ� คงพลับ
62133002245 นางสาววริศรา นกเกตุ
62133002246 นายฮัฟซัน โตะอุง
62133002247 นางสาวพรรณริษา ชัยสงคราม
62133002248 นางสาวณัฐฐิณี ศรีธรรมการ
62133002249 นายสมรักษ� เจ?ะสา
62133002250 นางสาวจุติกาญจน� สุขเกษม
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62133002251 นางสาวรีนี สาฮะ
62133002252 นางสาวสุนิสา ตรุระจิตต�
62133002253 นายณัฐนที คงยุนุ1ย
62133002254 นางสาวเจนจิรา ขวัญตา
62133002255 นายป�ยะพันธ� ย่ีแปJน
62133002256 นายณ ภัทร สุดสาย
62133002257 นางสาวเจนจิรา จันทร�ทองอ6อน
62133002258 นางสาววันวิสาข� เทพรักษ�
62133002259 นางสาวกุลนันทน� ทองเมือง
62133002260 นางสาวป�ยธิดา ยอดพิบูลย�
62133002261 นายอัมรินทร� เกียงเอีย
62133002262 นางสาวปุณณภา คงจันทร�
62133002263 นางสาวนันทาวดี โชติมณี
62133002264 นางจิราภรณ� ชัยมนตรี
62133002265 นางสาวซอเฟDยร� ยีสมัน
62133002266 นางสาวธัญลักษณ� บัวหลวง
62133002267 นายเรืองวิทย� ละวรรณแก1ว
62133002268 นางสาวปภาดา รับไทรทอง
62133002269 นางสาวสุธิดา เพชรฤทธ์ิ
62133002270 นางสาวสโรชา ศรประสิทธ์ิ
62133002271 นายวินัยพงศ� หาบหละ
62133002272 นางสาวปพิชญา พินิจสกุล
62133002273 นายอาหามะ อาแว
62133002274 นางสาวฐิตาสิริ โพชนุกูล
62133002275 นางสาวปนัดดา แก1วน1อย
62133002276 นางพัชรากร มณีวงศ�
62133002277 นายเกียรติศักด์ิ ไกรมุ6ย
62133002278 นายอิทธิพล คงขํา
62133002279 นางสาวพาตีหม?ะ มะเซ็ง
62133002280 นางสาวปาริฉัตร เมืองแก1ว
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62133002281 นางสาวพรฑิตา จรสุวรรณ
62133002282 นางสาวณิชกานต� ช6วยผดุง
62133002283 นางสาวนภสร มโนมัยสันติภาพ
62133002284 นายมุสลิม ดีเยาะ
62133002285 นางสาวยามีละ ตาเห
62133002286 นายศุภณัฐ คุ1มป�ยะผล
62133002287 นายอัลบูคอรี อาบู
62133002288 นางจุรีพร กสิณวัฒน�
62133002289 นายอดิลัน หะยีลาเปะ
62133002290 นางสาวฟBทมะห� ปูเต?ะ
62133002291 นางสาวธนัชพร ขวัญดี
62133002292 นางสาวฟJาใส นิษร
62133002293 นายธีรยุทธ ทองกรด
62133002294 นายป�[น กุลสันตติ
62133002295 นางสาวอารีนี สาแม
62133002296 นายฮาซัน มอน?อง
62133002297 นางสาวจุฑารัตน� ณ ถลาง
62133002298 นางสาวนูรีดะห� กามะ
62133002299 นางเบญจวรรณ เทพยา
62133002300 นายรุสลาน ยาลี
62133002301 นางสาวป�ยกมล รัตนบุรินทร�
62133002302 นายอิฟฮัม เบญดาวุท
62133002303 นายสิทธิกร แก1วนิล
62133002304 นางสาวศิรัญญาพร นาบุญ
62133002305 นางสาวอัจฉรา สุวรรณเรืองศรี
62133002306 นายธราวุฒิ ขุนนุ1ย
62133002307 นางสาวโนสียะห� อาแวยา
62133002308 นางสาวเบนนาซี คาลเคน
62133002309 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุภาวดี แก1วมณีโปรด
62133002310 นางสาวปรัชญาณี ไวยกิจ
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62133002311 นางสาวดารุณี หะยีมะลี
62133002312 นางสาวพรรณนิดา สางอย
62133002313 นางสาวภัทร�นฤน นามเสน
62133002314 นายศุภกร ทองเต็ม
62133002315 นางสาวเกศราภรณ� เรืองอ6อน
62133002316 นางสาวรอฮานา ตูหยง
62133002317 นางสาวดรุณี นิ่มมณี
62133002318 นายนภสินธุ� สีม6วง
62133002319 นางสาวกนกวรรณ พรรณราย
62133002320 นางสาวนูรีด1า เบ็ญสะอาด
62133002321 นางสาวภูริชญา ปลอดปล1อง
62133002322 นางสาวสุจิรา ปานสมทรง
62133002323 นางสาวอารีน6า เก็มเต็ง
62133002324 นางสาวธนาภรณ� บุญกาญจน�
62133002325 นายชนะศักด์ิ แก1วสว6าง
62133002326 นายทวีศักด์ิ สายอ]อง
62133002327 นายอดิศร ครรชิต
62133002328 นางสาวอาซีซะห� อีแต
62133002329 นางสาวธิติพันธ� ละอองเทพ
62133002330 นางสาวบุณยาพร อินทศร
62133002331 นางสาววัลวิสา ถมทอง
62133002332 นางสาวซาอีราฮ� ภาละวัน
62133002333 นายสมเกียรติ ลักษณะกะชา
62133002334 นายยงยุทธ แดงบัว
62133002335 นางปวีณา เพชรประดับ
62133002336 นางสาวกิติยา พูลขาว
62133002337 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุภาพร ทองมาแล1ว
62133002338 นางสาวปลิตา เพ็งไทร
62133002339 นางสาวฐิติรัตน� ช6างทอง
62133002340 นายอัษฎาวุธ วรรณะ
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62133002341 นายเตชิต กาหลง
62133002342 นางสาวธันย�ชนก แก1วทอง
62133002343 นางสาวเพ็ญฤดี ธรรมวาโร
62133002344 นางสาวสุไรยา หลงหัน
62133002345 นายพิชัยวุฒิ แสงสง
62133002346 นายอาซูวัน อาแว
62133002347 นางสาวอรพรรณ แก1วบุญทอง
62133002348 นายพสิษฐ� กิติลาโภ
62133002349 นางสาวขนิษฐา สุวรรณการณ�
62133002350 นางสาวเสาวภา แสงมณี
62133002351 นางสาวฐานิกา รอดคงที่
62133002352 นางสาววรดา จันทร�ประภา
62133002353 นางสาวอุมาพร ชูมณี
62133002354 นางสาวปาริฉัตร แก1วเกาะสะบ1า
62133002355 นางสาวอรเพ็ญ เขียวเข็ม
62133002356 นายสุกาจนัยต� เจ?ะโมง
62133002357 นางสาวฮานีซะ สะบือลา
62133002358 นายโกวิท บุญรัตน�
62133002359 นายสําราญ เหมเด็น
62133002360 นางสาวชลธิชา บั้นบูรณ�
62133002361 นางสาวพิมพ�ลภัทร ดําดี
62133002362 นายป�ยวัฒน� ฉายห1อง
62133002363 นางสาวณิชนันทน� ขะมิมะ
62133002364 นายเฉลิมพล ทองวงศ�
62133002365 นางสาวศจี ดวงดี
62133002366 นางสาวรัสรินทร� ขุนทอง
62133002367 นางสาวศิริพร แพนสมบัติ
62133002368 นางสาวอัฟวาณี เจะเลาะ
62133002369 นายธีรสิทธ์ิ อาตตันตรา
62133002370 นายมูฮัมหมัดคอเล็บ แวสุหลง
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62133002371 นางสาวสุดารัตน� ภัตศรี
62133002372 นางสาวกอมารียะห� แวสุหลง
62133002373 นางสาวอาริตา หลําสะ
62133002374 นางสาวทัชชภร สารพรรณ�
62133002375 นางสาวสปรีย?ะ โส?ะฝD
62133002376 นางสาวพรรณิศา สุขสกุล
62133002377 นายมูฮามัดฮาซัน อาแว
62133002378 นางสาวยูริสา สุวรรณธีรกุล
62133002379 นางสาวฐิตา ยามาเจริญ
62133002380 นางสาวสุภาพร กนกเพ็ชร
62133002381 นางสาวกมลชนก เพชรนุ1ย
62133002382 นางสาวธรรมพร พงศ�พัฒนะพฤทธ์ิ
62133002383 นางสาวฟรีซันต� สะไร
62133002384 นายอัสอารี เจ?ะและ
62133002385 นางสาวสรินนี สุขมาศ
62133002386 นางสาวหญิงรวี บุญสง
62133002387 นางสาวจุฬาลักษณ� เพชรม่ัง
62133002388 นางสาวซัลฟานี แซะอามา
62133002389 นางสาวปรานี แสนหล1า
62133002390 นางสาวปาริฉัตร ทิวไทรสาน
62133002391 นางสาวต6วนนาดียา ดือราแม
62133002392 นางสาวชนาธิป อัมราบุณยวัฒน�
62133002393 นางสาวอาอีเสาะ แส1เด็น
62133002394 นางสาวสายสุดา ชิตวงศ�
62133002395 นางสาวธนัชญา ขวัญสืบ
62133002396 นางสาวไอซ?ะ ลีม?ะ
62133002397 นางสาวกัลยาณี จันทกุล
62133002398 นางสาวสากีน?ะ เดชกุบ
62133002399 นายธีระวัฒน� จันทร�ทิพย�
62133002400 นายเขมรัฐ หลีเส็น
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62133002401 นางสาวอิบตีซาม การีอูมา
62133002402 นางสาวลลิตา แซ6เซียว
62133002403 นายฮาฟDซี สาเลง
62133002404 นางสาวนูรเดียนา มะแซ
62133002405 นางทิพวรรณ คงแก1ว
62133002406 นายกลวัชร อมรลักษณ�
62133002407 นายสุรพงศ� อังกาพย�ละออง
62133002408 นายชนาณัติ ยานวิมุต
62133002409 ส.ต.ท.พรรษวุฒิ ชูขาว
62133002410 นางสาวปBทมาภรณ� ศรีเกษม
62133002411 นายวรโชติ วิเชียรโชติ
62133002412 นางสาวซูรียานี อูแล
62133002413 นางสาวอุทัยรัตน� จุ1งลก
62133002414 นางสาวกาญจนา พัฒนพงศ�
62133002415 นายชนาธิป จันเพ็ญ
62133002416 นางสาวมูรณี ดอเลาะ
62133002417 นางสาวทัศนีพร เมืองใหม6
62133002418 นายณฐภัทร เทพเฉลิม
62133002419 นางเจนจิรา แสงเอียด
62133002420 นางสาวซอฟูรอต บินยะโกะ
62133002421 นางสาวชาลิสา สุปราณี
62133002422 นางสาวกัญญารัตน� พูลเถียะ
62133002423 นายณัฐพงศ� แหละตี
62133002424 นางสาวอาฟDซัน ฮามิซา
62133002425 นางสาวอรวรรณ ช6วยอักษร
62133002426 นายสุรศักด์ิ สัตย�ศรี
62133002427 นางสาวมนันยา ศรีนวล
62133002428 นายอิดริส ลาเตะ
62133002429 นางสาวสาวิตรี ชาติพงศ�
62133002430 นายอธิวัฒน� แก1วดํา
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62133002431 นางสาวซุลฮิลมี สะแลแม
62133002432 นางสาวนูรียา อีแมทา
62133002433 นางสาวอรอนงค� พรรณโภชน�
62133002434 นางสาวก่ิงแก1ว หนูพินิจ
62133002435 นายนราธิป ยอดจัน
62133002436 นางสาวศิริพร ฉากพิมาย
62133002437 นางสาวสร1อยทิพย� ทองมา
62133002438 นางสาวสุมาลี หมัดศิริ
62133002439 นางสาวอมลรดา นาคฤทธ์ิ
62133002440 นายภาณุพงศ� สธัมบุตร
62133002441 นางสาววาธินี แก1วแสงอ6อน
62133002442 นางสาวพัชริดา หนูวงศ�
62133002443 นางสาวนูรีซัน เจะแว
62133002444 นายไทยรัฐ ปานแก1ว
62133002445 นางสาววรรณา บูรน1อม
62133002446 นางสาวซุฟเฟDยนี สนิ
62133002447 นางสาวณิชาภัทร รัตตะมณี
62133002448 นางสาวสิราวรรณ กาวชู
62133002449 นางสาวกนกรดา ก1าวพัฒนา
62133002450 นายสุเมธ เอ6งฉ1วน
62133002451 นายปฏิภาณ ศรีนุ6น
62133002452 นางสาวจนัสวรรณ ลาภวงศ�
62133002453 นายจักรกฤช ชูท1วม
62133002454 นางสาวโซเฟDย สะแลแม
62133002455 นายอับดุลเล?าะ บินอูมา
62133002456 นางสาวพัสตราภรณ� ชุมประยูร
62133002457 นางสาวจิภาณัฏฐ บุษบา
62133002458 นางสาวณัฐกมล เมฆมูสิก
62133002459 นางสาวนาริสา หะยีวานิ
62133002460 นางสาวกานต�ชนก พรหมวงค�
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62133002461 นางสาวลาดีฟาน หมัดอะดัม
62133002462 นางสาวอามีเน?าะ ลาเต?ะ
62133002463 นางสาวภาณิศา สําเร
62133002464 นางสาวณัฐลิน สุขการ
62133002465 นางสาววีริยา โชติวงศ�
62133002466 นางสาวณัฐนีย� ศรีอุทัย
62133002467 นายภานุสรณ� หูเขียว
62133002468 นางสาวจุฬาลักษณ� สะแลแม
62133002469 นางสาวธัญลักษณ� หมานดาโต?ะ
62133002470 นายธราเทพ คงนุ6ม
62133002471 นางสาววริยา อยู6ทอง
62133002472 นายศุภสิทธ์ิ คะเณย�
62133002473 นางสาวซานียะห� นิเซ็ง
62133002474 นางสาวชุติกาญจน� ช6วยรักษา
62133002475 นางสาวอัจฉรา บุญพิชัย
62133002476 นางสาวณัฐณิชา อาแวบือซา
62133002477 นางสาวศริญา พุทธิภากร
62133002478 นางสาวนฤมล จันทร�อักษร
62133002479 นางสาวพรพิรา ดอเลาะ
62133002480 นายเฉลิมเกียรติ ช6วยสังข�
62133002481 นางสาวเรวดี ทองหวาน
62133002482 นางสาวธัญญรัตน� ชูสุวรรณ
62133002483 นายซัมรี ประดู6
62133002484 นางสาวอาทิตยา ขุนภิบาล
62133002485 นายอาหะมะ ซือแม
62133002486 นายกามารูซามาน อาแวยอรอ
62133002487 นางสาวศศินา ไชยศรี
62133002488 นางสาวฮัซซุนา ถนอมภูมิ
62133002489 นางสาวพอตีเมาะ มะแอ
62133002490 นางสาวฟาลีหย?ะ หามะ
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62133002491 นางสาวจันทวดี ภักดีจิตต�
62133002492 นางสาววันฟาลีดา บือราเฮง
62133002493 นายพุทธวุฒิ พุทธวิโร
62133002494 นางสาวฟารีนา ลาเต?ะ
62133002495 นายสมเกียรติ แซ6ฉ่ัว
62133002496 นางสาวจันทร�จิรา ประเสริฐวรพงศ�
62133002497 นางสาวอลิษา ฤทธิเกษร
62133002498 นางสาวศรัญญา รัตญา
62133002499 นางปรีดารัตน� ศรีนุ1ยคง
62133002500 นางสาวอุตรานุช มากผล
62133002501 นางสาววันทนีย� องสารา
62133002502 นางสาวอภิสรา แซ6จ่ัง
62133002503 นางสาวรุ6งกานต� เรืองยศ
62133002504 นางสาวซัลมา บุญเลิศ
62133002505 นายพรเทพ นิยมพงษ�
62133002506 นายป�ยวิทย� ช6วยเนียม
62133002507 นางสาวสารีนา ร6าหนิ
62133002508 นางสาวมิสบะห� หะยีสาเมาะ
62133002509 นายปรัชญา จันทระ
62133002510 นางสาวศิริขวัญ ศรีสุวรรณ
62133002511 นางสาวธกมน กาญจนันท�
62133002512 นางสาวกชพร พงศ�สุวรรณ
62133002513 นางสาวนูรอา การียา
62133002514 นางสาวจิราวรรณ บริพันธ�
62133002515 นางสาวปทุมพร แก1วมาก
62133002516 นางสาวกนกนาฎ เอียดมาก
62133002517 นายอลิฟ เจ?ะยิ
62133002518 นายรัฐพล เซ1งช6องกุน
62133002519 นายวิทยา นะนุ1ย
62133002520 นางสาวเสาวลักษณ� หวังสุข
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62133002521 นางทิพวรรณ หนูคง
62133002522 นางสาวอารีน6า สะมาแอ
62133002523 นางรอซีดะห� สานิง
62133002524 นางสาวศุภิสรา โภชาดม
62133002525 นายอัสมี ลือมาน?ะ
62133002526 นางสาวนาตยา โชติกุล
62133002527 นายการียา อาแว
62133002528 นางสาวภาวิตรา แสนกล1า
62133002529 สิบตําตรวจตรมะไซฟุดดีน ดอเลาะ
62133002530 นางสาวจิตติมา เหมรัตน�
62133002531 นางสาวพิมพ�มนัส พุฒสกุล
62133002532 นายวันโชค ว6อง
62133002533 นางสาวกามีลา กีแย
62133002534 นางสาวจอมขวัญ พรหมศิลา
62133002535 นางสาวนูรชันน?ะห� บินยะปา
62133002536 นางสาวฮาสานะห� เกะมาซอ
62133002537 นางสาวกัญญา หมัดหลี
62133002538 นายภาคภูมิ ไพบูลย�
62133002539 นางสาวลีซา บือราเฮง
62133002540 นางสาวนูรฮูดา สอละซอ
62133002541 นางสาวภาวินี ช6วยยก
62133002542 นางสาวนิรูซีตา แวหามะ
62133002543 นายอัตถ� รักราม
62133002544 นางสาวรอฮายา ซาล?ะ
62133002545 นายสุเทพ โปณะทอง
62133002546 นางสาวสุดารัตน� จันทร�สว6าง
62133002547 นางสาวสุนีย� ทิพมณี
62133002548 นางสาวศศิวรรณ ศรีสังข�
62133002549 นางสาวแวแอเซาะห� มอลอ
62133002550 นางสาวสุนิสา รัตนพันธุ�
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62133002551 นางสาวนิรมล ปลอดภัย
62133002552 นางสาวฮานิสร� บินเด็ง
62133002553 นางสาวกรรณิการ� อยู6ดี
62133002554 นายฐกร จันทร�อุดม
62133002555 นางสาวอภิญญา เสียมไหม
62133002556 นางสาวรัตติยา พรหมคีรี
62133002557 นางสาวสุวพร มณีโชติ
62133002558 นางสาวโน?ตสะอาด?ะ มาหะมะ
62133002559 นายยุตตเมธ บุญเมือง
62133002560 นายวัชรา เจริญผล
62133002561 นายชวัล รุ6งวิชานิวัฒน�
62133002562 นางสาวอัสมา จําปากลาย
62133002563 นายสิริพันธ� ศิริคะรินทร�
62133002564 นางสาวกัญชรส บรมบรรเจิด
62133002565 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอัญชลี แก1วณรงค�
62133002566 นายสับรี ไมบู
62133002567 นายเศรษฐรินทร� จันจุฬา
62133002568 นางสาวชนม�ชนก เรืองอินทร�
62133002569 นางสาววชิรญาณ� ทองประยูร
62133002570 นายฮัมดี เหสามี
62133002571 นางสาวรสสุคนธ� พลเสน
62133002572 นายส6งศักด์ิ ศรีกระจ6าง
62133002573 นางสาวนัดดา เขียวเทพ
62133002574 นางสาวญาณิศา บุญญานุวัตร�
62133002575 นางสาวจิรัชญา แก1วบํารุง
62133002576 นางสาวเบญวรรณ ฉันโชคดี
62133002577 นางสาวเนรัญชยา คงเสน
62133002578 นางสาวอารีรัตน� ประทุมรัตน�
62133002579 นางสาวธัญญาภรณ� เรืองสุวรรณ
62133002580 นางสาวฟาเดียร� เจะอูมา
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62133002581 นายดนวาหาบ หลีเจริญ
62133002582 นางสาวธิดารัตน� วีระพันธ�
62133002583 นายบุรฮาน ปฎากุล
62133002584 นางสาวนฤมล บุญละเอียด
62133002585 นายนัสรี พิทักษ�สุขสันต�
62133002586 นายชัยณรงค� ทองมีชู
62133002587 นางสาวปาณิสรา หลีวิจิตร
62133002588 นางสาวชิตปภา คงดํา
62133002589 นางสาวขนิษฐา อินใหม
62133002590 นางสาวญามีรา อีแต
62133002591 นายชุณหวัชร� ตันวิเชียรชัช
62133002592 นางสาวกัลยาณี ย1อยหมวก
62133002593 นางสาวอัจจิมา จุฑาภิรักษ�
62133002594 นางสาวซารินดา เจะโมง
62133002595 นางสาวสุธิตา บุญเกตุ
62133002596 นางสาววรวรรณ อุทัยรัตน�
62133002597 นางสาวนันทิยา บํารุงสุข
62133002598 นางสาวศันศนีย� นิสอ
62133002599 นางสาวจริญญา แก1วไชยศรี
62133002600 นางสาวอธิตา ทิพย�ยอแล?ะ
62133002601 นางสาวนูรีย?ะ สามะ
62133002602 นางสาวปนัสยา พูลแก1ว
62133002603 นางสาวมูรนา แมรอสะแม
62133002604 นายต6วนอาแซ สุหลง
62133002605 นายมะไซดี กาเดร�
62133002606 นางสาวภัททิยา ลายทิพย�
62133002607 นางสาวซาฮารา โสะขรี
62133002608 นายสุวิจักขณ� สุทธิพิทักษ�
62133002609 นางสาวเทิดขวัญ บุญวิเศษ
62133002610 นายสรวิศ สาราบรรณ�
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62133002611 นางสาวณชพัฒน� จริยวิจิตร
62133002612 นางสาวพรทิพา ชื่นจิตร
62133002613 นายชัยวัฒน� ทองศรีจันทร�
62133002614 นางสาวพรประภา เพชรไข6
62133002615 นางสาวธารารัตน� ยมรัตน�
62133002616 นายศุภณัฐ รักษ�วงศ�
62133002617 นางสาวอนัญญา ลิ่มป�สุทธ์ิ
62133002618 นางสาววยุตา พิบูลย�
62133002619 นางสาวคอรีดะฮ� น1อยทับทิม
62133002620 นางสาวซูไรณี ซีเดะ
62133002621 นางสาวสุพิชญา ประทุมพร
62133002622 นางสาวนิศาชล วาฑิตศุภผล
62133002623 นางธิดาพร พรหมช6วย
62133002624 นางสาวเกศรา เรืองคลิ้ง
62133002625 นางสาวพิตตรี ดอนิ
62133002626 นายชนินทร� พุทธชาติ
62133002627 นางสาวปริยากร ปราบไพรี
62133002628 นางสาวชนาพร ชูพล
62133002629 นางสาวสาลินี รัตนสําเนียง
62133002630 นายวีระยุทธ เก้ือจันทร�
62133002631 นางสาวพาตีฮะห� หะยีอาแว
62133002632 นายณรงค� เดชะพันธ�
62133002633 นายเอกสิทธ์ิ พูลเทพ
62133002634 นางสาวพิลาลักษณ� ยารัตน�
62133002635 นายชัชวาลย� จองศิริวัฒน�
62133002636 นายจําลอง รัตนบุรี
62133002637 นางสาวซารีน6า ณ นคร
62133002638 นางสาวสินีนุช พงษ�สุวรรณ�
62133002639 นางสาวณัฐพิมล พลับจีน
62133002640 นางสาวกุลธิดา ยงสุวรรณกุล
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62133002641 นางสาวแวมาเรียม แวอาลี
62133002642 นางสาวนภัสสร นพจนสุภาพ
62133002643 นางสาวณัฐวรรณ ตาแก1ว
62133002644 นางสาวบงกชภัทร บริสุทธ์ิ
62133002645 นางสาวอนิศรา กุญชรยาคง
62133002646 นางสาวอาอิซะฮ� ดาปะ
62133002647 นายพงศกร บุญเผือก
62133002648 นางสาวพัชรา วงค�รอด
62133002649 นายตุลาการ สายแก1ว
62133002650 นางสาวยามีร6า หะยีแวจิ
62133002651 นางสาวนฤมล ยอดดี
62133002652 นางสาวจุฑามาศ หะยีสันต์ิ
62133002653 นางสาวศศิธร ยืนยง
62133002654 นางสาวถลัชนันท� บุญแท1
62133002655 นายศรศักด์ิ อินทร�ศวร
62133002656 นายเจษฎา คงแก1ว
62133002657 นางสาววาฝะห� แวลาเตะ
62133002658 นางสาวซารีนา อีซอ
62133002659 นางสาวกานติมา เทพรักษ�
62133002660 นายวรันต�พงษ� แสงชูด
62133002661 นางสาวกนกวรรณ รักขุนส6อง
62133002662 นางสาวศิริวรรณ ทิพย�มณี
62133002663 นางสาวอารีรัตน� ชะนะทอง
62133002664 นางสาวมัจณา เจ?ะมานะ
62133002665 นางสาวปภาณัช แต6งสวน
62133002666 นางสาวภัศรา อินทร�ภักดี
62133002667 นางขวัญพร เพ็ชรทอง
62133002668 นางสาวปBทมาภรณ� โอเอี่ยม
62133002669 นางสาวอาซีซะห� นิมะ
62133002670 นางสาววานีต1า บือราเฮง
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62133002671 นางสาวปณัตตา มหาดไทย
62133002672 นายรัฐรุฐ ชั่งสุวรรณ
62133002673 นายฐานันต� ราชเล็ก
62133002674 นางสาวอิลฮัม ดือเระ
62133002675 นางสาวศุภาพิชญ� เสนาพันธ�
62133002676 นางสาวลลิตา เพ็งเทพ
62133002677 นางสาวนาปDเซาะฮ� หะยียูโซะ
62133002678 นายชานนท� เงินนาค
62133002679 นางสาวศมนวรรณ ลิ่มเครือยาน
62133002680 นางอมัลดา แวเด็ง
62133002681 นางสาววราภรณ� บัวเนี่ยว
62133002682 นางสาวนูรมานีรี สุติรันดร�
62133002683 นางสาวอลิสา ริดโต
62133002684 นางสาวรัชนีกร ชูติการณ�
62133002685 นางสาวกมลวรรณ วุ6นน1อย
62133002686 นางสาวนิศากร คงพันธ�
62133002687 นางสาวสุธาทิพย� ทองคํา
62133002688 นางนิรัชรา สะหมัดหานาย
62133002689 นางสาวอัจฉรา ขุนสารวัตร
62133002690 นางสาวจุฑารัตน� จุลนวล
62133002691 นางสาวประภัสสร นาคฤทธ์ิ
62133002692 นางสาวดารียะห� เจะหะ
62133002693 นางสาวณัฐวดี บุญยง
62133002694 นางสาวอาดีลาฮ โตะเหม
62133002695 นางสาววรนุช สมัตถนาค
62133002696 นางสาวรักษิณา มีบุญ
62133002697 นายบัญชา โลหรัตน�
62133002698 นายจิรวัฒน� บุญธเนศ
62133002699 นางสาวสุธิดา ดอคา
62133002700 นางสาวซัลมา มาแจ
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62133002701 นางสาวทิฆัมพร สุขะ
62133002702 นางสาวภัทรพร พวงผกา
62133002703 นายอาณัฐ เหมมัน
62133002704 นายฟาริส ด6อล?ะ
62133002705 นายสุริยะ พรหมเสนีย�
62133002706 นางสาวขวัญพิมล สงพุ6ม
62133002707 นางสาวสุรัสวดี สุนทรนนท�
62133002708 นายเอกชัย ลีสะ
62133002709 นางสาวพัณณิตา แก1วกระจาย
62133002710 นางสาวเบญญาภา อติวัฒนานนท�
62133002711 นางสาวจิตติมา เอื้อสุจริตวงศ�
62133002712 นางสาวพัชณิฎา ชุมแก1ว
62133002713 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณโณ
62133002714 นางสาวนภารัตน� แก1ววิเศษ
62133002715 นางสาวมณีรัตน� คังคะมะโน
62133002716 นางนอร�ฟ�ตตรี แวและ
62133002717 นางสาวอนงเนตร พันฤทธ์ิดํา
62133002718 นางสาวซุมมัยยะห� สาและดิง
62133002719 นายดนัย ฮิลมี
62133002720 นายดนุช ปลื้มประสงค�
62133002721 นายทรงชัยศิลปS สิ้นทุกข�
62133002722 นางสาวฮุสนา บากา
62133002723 นางสาวซีตีรอฮานี หะยีวาเงาะ
62133002724 นางสาวกชวรรณ เกียรติสุข
62133002725 นายยุทธนา จันทร�แก1ว
62133002726 ว6าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ด1วงอุบล
62133002727 นางสาวธนิดา แดงเพ็ง
62133002728 นางสาวนันทิศา ชาติกระพันธุ�
62133002729 นางสาวธมลวรรณ พากเพียร
62133002730 นางสาวปรัชญาพร หนุนภักดี
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62133002731 นางสาวสมฤดี จันทร�สว6าง
62133002732 นางสาวณาซูลา มะนา
62133002733 นางสาวรูฮานิง แวสะมาแอ
62133002734 นางสาวสลิลทิพย� ทองวิเชียร
62133002735 นางสาวกาญจนา ขันทอง
62133002736 นางสาวอารีนา หลานตํา
62133002737 นางสาววริศรา บุญเตโช
62133002738 นายศรายุธ เรืองด1วง
62133002739 นางสาวสายทิพย� เม6งสุวรรณ
62133002740 นางสาวกามีนี อาโก?ะ
62133002741 นายปองพล หนูเสน
62133002742 นางสาวชนิศา บุญส6งเฉลิม
62133002743 นายฮาฟDซู บินดาแมง
62133002744 นายอาหามะ กาเจ
62133002745 นายณัฐพล เลิศไกร
62133002746 นายภาณุวรรษ พูลเก้ือ
62133002747 นางสาวกันยา แซ6ต้ัง
62133002748 นางสาวเพ็ญศรี บุญรักษ�
62133002749 นางสาวนูรีซัน มะแซ
62133002750 นางสาวสุชาดา นุ6นคง
62133002751 นายณัฐนนท� น6วมทะวงษ�
62133002752 นายณัฐพล พลผอม
62133002753 นายวรชาติ เกียรติขวัญบุตร
62133002754 นางสาวจุฑารัตน� จันดํา
62133002755 นางสาววาทินี พ1นภัย
62133002756 นางสาวรูซานา หะยีแยนา
62133002757 นายชัยวัฒน� สุวรรณส6องแสง
62133002758 นางสาวริชญาภา รักขพันธ�
62133002759 นางสาวแวซง สะอะ
62133002760 นางสาววนิดา เกษมสัน
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62133002761 นายบิซมี มะเสะ
62133002762 นางสาวยลภิลักษณ� สุวรรณศิลปS
62133002763 นายมณัฐกร คงทอง
62133002764 นางสาวชมพูนุท นราองอาจ
62133002765 นายไพรัช ศาสน�ประดิษฐ�
62133002766 นางสาวรสนีย� หวันยาหวา
62133002767 นายอาทิตย� เครือคํา
62133002768 นางสาวศิตานันท� สะเละ
62133002769 นางสาวขวัญชนก เอียดบริสุทธ์ิ
62133002770 นางสาวลียานา จาแน
62133002771 นางสาวจิตติพร บุญทอง
62133002772 นางสาวนิซาฟาวาตี ระเด6นอาหมัด
62133002773 นางสาวมัลลิกา คงเกิด
62133002774 นางสาวน้ําฝน จันทร�แก1ว
62133002775 นางสาวไซนับ ติงระยะ
62133002776 นางสาวณัฐกมล สุดแปJน
62133002777 นายณัฐวุฒิ สังข�เพชร
62133002778 นางสาวเกษราภรณ� จิตการ
62133002779 นายภานุพงค� ไชยแพทย�
62133002780 นางสาวสุนิศา ภิรมย�รักษ�
62133002781 นางสาวป�ยวรรณ ชาญชัยวีรพรม
62133002782 นายปฐมพงษ� จ้ิวจวบ
62133002783 นางสาววิสสุตา อนุสาร
62133002784 นายประจักร� อุดม
62133002785 นายปฏิพล วาสุเทพ
62133002786 นายพันธ�ศักด์ิ แสงงาม
62133002787 นายวันฮากีม วรรณมาตร
62133002788 นางสาวนริศรา ไกรน1อย
62133002789 นางสาวกนกวรรณ หนูเพชร
62133002790 นางสาวณัฐวดี บัวปาน
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62133002791 นางสาวจิตทยา ธรรมโชโต
62133002792 นางสาววีณา ทองฉํ่า
62133002793 นางสาวสุวิลักษณ� อินทร�จันทร�
62133002794 นายพีรวัฒน� จันทร�ปาน
62133002795 นางสาวอารีนา รามันเจ?ะ
62133002796 นางสาวอานีซาวาตี มามะ
62133002797 นางสาวมาธันว� เอนกชัย
62133002798 นายธาดา เวชประสิทธ์ิ
62133002799 นางสาวซาวีย?ะ นาดามัน
62133002800 นางสาววนิดา ขวัญโต?ะเร?ะ
62133002801 นางสาวนูรไอนี เด6นบุรณะ
62133002802 นายณัฐพล แซ6คู6
62133002803 นางสาวจิระประภา วงศ�ทอง
62133002804 นายอันวา ดาราแม
62133002805 นางสาวฮัสนะห� จารู
62133002806 นางสาวไลลา โตะหลง
62133002807 นางสาวนูรฮายาร6า หะระหนี
62133002808 นางสาวศิริการณ�ดา นวนพรหม
62133002809 นางสาวฟาเดีย สามะสูหลง
62133002810 นางสาวทศพร เพชรทองเกลี้ยง
62133002811 นายเชิดพันธ� อ6อนเรือง
62133002812 นายนารากร คฤหาสน�
62133002813 นางสาวกาญจนา ไตรวิชช�ปBญญา
62133002814 นางสาวรัตติยา แก1วศรี
62133002815 นางสาวคอฟ�ยะห� ดีสะเอะ
62133002816 นางสาวขวัญชนก วรดิษฐ
62133002817 นางสาวอรทัย กัญหผะลา
62133002818 นายมงคล นาประโคน
62133002819 นางสาวคอดีเย?าะห� ดาแลหมัน
62133002820 นางสาวขวัญฤทัย ชิตชลธาร
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62133002821 นางสาวซาวีฮะห� มะนาวี
62133002822 นายแวอิบรอเฮม แวบือราเฮง
62133002823 นางสาวจิราพร แซ6หลี
62133002824 นางสาวจิราวรรณ ก1านเกตุ
62133002825 นายมะดารี บินมูหัมมัด
62133002826 นางสาวกฤติกา กลับแปJน
62133002827 นางสาวตัสนีม อาบู
62133002828 นางสาวป�ยะนาถ พิบูลย�
62133002829 นายพิชชา เจตมหันต�
62133002830 นางสาวเปมิกา ช6วยธรรมกิจ
62133002831 นางสาวสุคนธ� เซ6งเอียง
62133002832 นางสาวอารีนา วานิ
62133002833 นางสาวพัชริดา เพชรบุญวรรโณ
62133002834 นางสาวฉัตรลดา พัฒสงค�
62133002835 นางสาวกิตติยากรณ� พูลสวัสด์ิ
62133002836 นางสาวฉัตรศิริ ภวังสวัสด์ิ
62133002837 นางสาวละไมพร ชูแสง
62133002838 นางสาวเจนจิรา แก1วละเอียด
62133002839 นางสาววลัยลักษณ� พรหมคง
62133002840 นายศุภชัย ทองงาม
62133002841 นางสาวเบญจภรณ� มณีโชติ
62133002842 ว6าที่ร1อยตรีหญิงเกษศิรินทร� บุญส6ง
62133002843 นางสาวนุรเมาะ ดือราแม
62133002844 นายอับดุลฮาฟDซร� สาและ
62133002845 นางสาวอารีนี แวดือรามัน
62133002846 นางสาวกมลวรรณ แซ6ชิ่น
62133002847 นางสาวซากีลา แวสนิ
62133002848 นายวุฒิพล วัชรจิรโสภณ
62133002849 นายนัซรุดดีน ตําลอ
62133002850 นางสาวหัสยา นพสุวรรณ�
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62133002851 นายปฐมพงศ� อนันต�
62133002852 นางสาวนีรชา ต่ิงตํ่า
62133002853 นางสาวใหม6สุรีย� ต้ิงสุวรรณ
62133002854 นางสาวณัฐริฎา เกตุแก1ว
62133002855 นางสาวเปรมกมล หมอราช
62133002856 นางสาวลดาวัลย� อาวัชนาวงศ�
62133002857 ว6าที่ร1อยตรีหญิงจินตนา อึ่งสกุลวงศ�
62133002858 นางสาวณัฐชยา ทองเทพ
62133002859 นายป�ยศักด์ิ ชัยชะนะ
62133002860 นางสาวซันนีย� โปติล6ะ
62133002861 นางสาวต6วนจัฟนีย� โต?ะฮาเมะ
62133002862 นางสาวชุติมา คลิ้งขลิบ
62133002863 นางสาวสุภาวดี หมาดอี
62133002864 นางสาวซาบานิง สาแลแม
62133002865 ว6าที่ร1อยตรีอาสือมิง หะยียามา
62133002866 นางสาวธิดารัตน� ถนนทิพย�
62133002867 นางสาวเสาวลักษณ� แสงไกร
62133002868 นางสาวอีลฮัม วี
62133002869 นางสาวนุชนาฏ ก1งเส1ง
62133002870 นางสาวนูรฟาติน อาวัง
62133002871 นางสาวบีสมี ดราแม
62133002872 นายสรายุทธ� เรืองศรี
62133002873 นางสาวยศวรรณ จอมจันทร�
62133002874 นางสาวอัญญมณี รัตนมณี
62133002875 นางสาวชัณณธร เทพจันทร�
62133002876 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวงษ�ศิริ มีคุณ
62133002877 นางสาวชลธิชา สังข�ท1วม
62133002878 นางสาวภัคธีมา อ]องคณา
62133002879 นางสาวธมนวรรณ พุทธนุกูล
62133002880 นางสาวดวงกมล บุญธรรม
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62133002881 นางสาวฮานาพียะห� มือราเฮ็ง
62133002882 นางสาวพรรณพิลาส ดําแก1ว
62133002883 นายสมาน ฉาดสัน
62133002884 นายอิบรอเฮง รีเด็ง
62133002885 นางสาวป�ยนุช วรพิน
62133002886 นายฮัมดี เจะเฮาะ
62133002887 นางสาววรรวรา โส?ปโต?ะหมัด
62133002888 นายธีรยุทธ� แก1วอ6อนแสง
62133002889 นายหัชสชัย จันทศรี
62133002890 นางสาวพิชญาภา เหนี่ยวทอง
62133002891 นายจิรณัฐ เพ็งสุวรรณ
62133002892 นางสาวนูรีซัล หะยีดาราแม
62133002893 นางสาวจริยา ไส1เซ6ง
62133002894 นายฮานีฟ รอเซะ
62133002895 นางสาวจิรัชยา ชูโชติ
62133002896 นายนิอลีฟ สูหรง
62133002897 นางสาวมูรนี เระรอมิง
62133002898 นายนูรดีน สุหลง
62133002899 นางสาวมาริสา ศรีอดุลย�พันธ�
62133002900 นางสาวกมลรัตน� ถ6ายถอน
62133002901 นางสาวคีตาญชลี ผ6องแผ1ว
62133002902 นายสิทธิชัย กุชรินทร�
62133002903 นางสาวภาพิมล กองทอง
62133002904 นายอรรถวิทย� คงร6ม
62133002905 นายสิทธิพล สมพงศ�
62133002906 นางสาวอามีรา แม็งแล็ง
62133002907 นางสาวทิพย�นรี สุวรรณโณ
62133002908 นางสาวอาซียะห� อูมา
62133002909 นายชยพล ทองรุด
62133002910 นางสาวซากีเราะ ซาลีซิง
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62133002911 นางสาวอามีนา บินมัดอุสเสน
62133002912 นายสุรศักด์ิ ดนสวี
62133002913 นางสาวณัฏฐา โลจนานันท�
62133002914 นายจักรกฤษณ� ชูศรี
62133002915 นายณัฐพล ตรีรัตนประคอง
62133002916 นางสาววิลาศ ลักติธรรม
62133002917 นางสาวอัญชลีพร ไชยสุวรรณ
62133002918 นางสาวป�ยะพร เจ?ะเส็น
62133002919 ว6าที่ร1อยตรีอาทร บุตรกําเหนิด
62133002920 นางสาวสุรัสวดี แก1วมัน
62133002921 นางอัสรีณา หะยีมะสาและ
62133002922 นางสาวรุสนี เจาะเอาะ
62133002923 นางสาวรุสละห� แวอาลี
62133002924 นางสาวอรณิช ทรัพย�มณี
62133002925 นางสาวพัชรี ขุนยงค�
62133002926 นายการีม แมะเฮาะ
62133002927 นายกิตติพัฒน� บัวสว6าง
62133002928 นางสาวมูฮายา ยูนุ
62133002929 นางสาวสิรินัน สกุลราช
62133002930 นางสาวธีระพร กิติโชติ
62133002931 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุภาวดี บุญสุข
62133002932 นายอภิภู พิศสุวรรณ
62133002933 นางสาวกมลลักษณ� เรืองโชคอนันต�
62133002934 นายกฤษดา เบ็นกาเสม
62133002935 นางสาวเกศกนก บุญจันทร�
62133002936 นางสาวสุธิมา จันทภาโส
62133002937 นายวิชญะ รติธํารงกุล
62133002938 นายชนัย แซ6โซ
62133002939 นางสาวอินทราภรณ� ก6อแก1ว
62133002940 นางสาวป�ยะฉัตร พรหมกุล
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62133002941 นางสาวอานีซะ เละเลียมซา
62133002942 นายมะซูกรี ปูซู
62133002943 นางสาวฐิสชญา คงชะรัตน�
62133002944 นายมูฮัมหมัดฟาเดล ยาลาแว
62133002945 นายดาเร็ด เบ็ญหละหลี
62133002946 นางสาวอัลวานีย� เซ็งดี
62133002947 นางสาวขนิษฐา ศรีสุข
62133002948 นางสาวอัมพร สิงสุ1น
62133002949 นางสาวพรนิภา พรมสอน
62133002950 นายสิทธิศักด์ิ เรืองสังข�
62133002951 นางสาวอามีเน?าะ กาเซาะ
62133002952 นางสาวณัฐกานต� คงเมฆา
62133002953 นางสาวชมพูนุท จ๋ิวเจริญ
62133002954 นางสาวมาซีเต?าะ แหอะหลี
62133002955 นางสาวธาราพร สินธุพันธ�
62133002956 นางสาวซูฮัยนี เปาะมะ
62133002957 นางสาวนาตยา รุ6งเรือง
62133002958 นางสาวตัสนิม หะยีหะซา
62133002959 นางสาวมีนา แสงทอง
62133002960 นางสาวกานต�ธิดา บุญธรรม
62133002961 นายชนัญWู จันทร�เขียว
62133002962 นางปฐมญา พรมบุญแก1ว
62133002963 นายพงศธร พรหมพัฒน�
62133002964 นางสาวกมลวรรณ ไทยวงศ�
62133002965 นางสาวจุฑามาส ด1ามทอง
62133002966 นางสาววรรณนิสา ส6งเสริม
62133002967 นายทศพล ทองอ6อน
62133002968 นางสาวศิรินีย� พิทักษ�จินดา
62133002969 นางสาวนัฐรี ฉายมณี
62133002970 นางสาวทัศนียา จันทร�ปลอด
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62133002971 นางสาวธิดารัตน� สุขมี
62133002972 นางสาวกุณฑิรา กล6อมเกลี้ยง
62133002973 นางสาวปุณณภา โพพิมล
62133002974 นางสาวศิรประภา ซ1อนขํา
62133002975 นางสาวคนึงสุข กายประสิทธ์ิ
62133002976 นางสาวอมิตา ภักดีเจริญ
62133002977 นางสาวณิชาพร เรืองศรี
62133002978 นางสาวเพลินใจ สกุลพรม
62133002979 นางสาวคอดีเยาะห� มะมิง
62133002980 นายกิตติศักด์ิ วงค�สุวรรณ�
62133002981 นายคมสัน ผอมเขียว
62133002982 นางสาวนุชราพร ท1าวนาง
62133002983 นางสาวเสาวนีย� สีนาค
62133002984 นางรอฮานา เล?าะเสะ
62133002985 นางสาวสุดารัตน� เส็นเหมาะ
62133002986 นางสาวนูรีดา แตบูมา
62133002987 นายวทัญWู ชูประจิตต�
62133002988 นางสาวเอมอร พวงมณี
62133002989 นายประสงค� สืบสม
62133002990 นายพริษฐ� รัตนะ
62133002991 นางสาวอังคณา จันทกุล
62133002992 นายไตรภพ ศรีอ6อนนวล
62133002993 นางสาวปBญญาพร สันตะโร
62133002994 นางสาวสุภาวรรณ ชัยศิริ
62133002995 นางสาวสูรีดา เตะหมัดหมะ
62133002996 นายสตอปา มามะ
62133002997 นายซูไรดี ซายู
62133002998 นายศุภปSวิชญ� วัฒนาสกุลเจริญ
62133002999 นายศรัณย�ชัย มะเด่ือ
62133003000 นางสาวนูรีฮัน เปาะอีแตเยะ
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62133003001 นางสาวสุธาทิพย� แพงมี
62133003002 นางสาวซันซียะห� มะลี
62133003003 นางสาวซาฟDน6า นกแอนหมาน
62133003004 นางสาวชนาภา ศิริกิจ
62133003005 นางสาวชไมพร อัศววัฒฑกี
62133003006 นางสาวสุวเนตร เกษมุล
62133003007 นางสาวแวฟารีซา เจะเลาะ
62133003008 นายวิศรุต บุญเซ6ง
62133003009 นางสาวศศิวิมล หมวดหรี่
62133003010 นายวันเสด็จ บุญข6าย
62133003011 นางสาวอนุธิดา หนูนุ6น
62133003012 นางสาวสุภาภรณ� โรจนศิลปS
62133003013 นางสาวกานต�สินี แก1วเพ็ง
62133003014 นายณัฐวุธ เวชสิทธ์ิ
62133003015 นางสาวนูรอุสมา ดือเร?ะ
62133003016 นางสาวสุมนา เจ?ะแล
62133003017 นางสาวซูไฮลา เบ็ญอัรวัน
62133003018 นางสาวศุภัทรานิษฐ� สว6างเย็น
62133003019 นางสาวอาดีล?ะห� ปะนาฆอ
62133003020 นายเตชปรัชญ� วัฒนประพันธ�
62133003021 นางสาวเบญจวรรณ หนูน1อย
62133003022 นางสาวกตัญชลี อินทองแก1ว
62133003023 นายตะวัน ชัยชนะ
62133003024 นายถิรวัฒน� ประทุมทอง
62133003025 นายวัชรินทร� จันทรัตน�
62133003026 นางสาวดลนภัส บุญแก1ว
62133003027 นางสาวอนุศรา สุวรรณธนู
62133003028 นางสาวซากีน6า สะมะแอ
62133003029 นายกล1าณรงค� สุขสุวรรณ�
62133003030 นางสาวอักษรลักษณ� ไชยรัตน�
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62133003031 นางสาวเตือนใจ เตะเหมทอง
62133003032 นายพิชิตพล ชูหนูขาว
62133003033 นางสาวรุสนี บากา
62133003034 นายธีระวัฒน� ใหม6จุ1ย
62133003035 นางสาวสุนิสา จันทร�วิมาน
62133003036 นางสาวญาตาวี หมีนหวัง
62133003037 นางสาวสีตีมารียัม เจ?ะเฮง
62133003038 นางสาวธนัชพร พัฒโนทัย
62133003039 นางสาวสรสิชา บุงอสตูล
62133003040 นางสาวศิริพร แก1วยก
62133003041 นายณัฐพงษ� ชูเกลี้ยง
62133003042 นางสาวหยาดพิรุณ สมภักดี
62133003043 นางสาววีรภัทรา บริเพ็ชร�
62133003044 นางสาวญดาวิล พันธชยางกูร
62133003045 นางกาสมีรา แวสุหลง
62133003046 นายมะอาลาวี อับดุลเลาะ
62133003047 นายฟารูส อับดุลสาและ
62133003048 นางสาวธัญชนก บุญธรรม
62133003049 นางสาวสุภลัคน� ขุนชํานาญ
62133003050 นางสาวอาสมะ แมหะ
62133003051 นายอาสมาวี มูซอ
62133003052 นางสาวมยุรา สุขไกร
62133003053 นางสาวจุฬารัตน� ศรีสุวรรณ
62133003054 นางสาวกมลชนก ปราบณรงค�
62133003055 นางสาวซัลมา หูลู
62133003056 นายอดิรัญ อาแด
62133003057 นางสาวบุษบา สะอิ
62133003058 นางสาวชัชฎา รุจิระกรกุล
62133003059 นายพิทยา ใจบุญ
62133003060 นางสาวรูสมีนี แว1ง
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62133003061 นายมูฮัมหมัด หวังนุรักษ�
62133003062 นางสาวนิศานาถ โชติมณี
62133003063 นางสาวเกศสุดา สุขศรีคง
62133003064 นางสาวนวรัตน� ทองรุต
62133003065 ว6าที่ร1อยตรีหญิงศิริลักษณ� คําแก1ว
62133003066 นายศุภวิชญ� ณ สงขลา
62133003067 นางสาวชญาดา เรืองณรงค�
62133003068 นางสาวคุณัญญา ใจกล1า
62133003069 นายอารอฟBต มาเย?าะกาเซ?ะ
62133003070 นางสาวซุลฟะฮ� หมวดแดหวา
62133003071 นางสาวนูรไอณีย� กือจิ
62133003072 นางสาวกชภัส หลีวิจิตร
62133003073 นายสิริวัฒน� ทองทวี
62133003074 นางสาวอามีเน?าะ วานิ
62133003075 นางศิริวรรณ ตีบยอ
62133003076 นางสาวรุ6งทิพย� สิทธิชัย
62133003077 นางสาวสุนิสา อุจฉกรรณ�
62133003078 นายคฤหัตถ� แซ6แต1
62133003079 นางสาวนอร�ฟาอีระห� เจ?ะดาโอ?ะ
62133003080 นายศุภชัย ธรรมวาโร
62133003081 นายนพสิทธ์ิ ศรีษะสังข�
62133003082 นางสาวสิริภรณ� ฉายห1อง
62133003083 นายเฟาซี ตอฮา
62133003084 นางสาวนวพร สุขเพชร
62133003085 นายสุรดิษ กิริยา
62133003086 นางสาวเสาวลักษณ� บํารุงหนูไหม
62133003087 นางสาวพัชรินทร� สุขพอ
62133003088 นายเกียรติศักด์ิ สุทมาส
62133003089 นางสาวซูไลญา เจะเต?ะ
62133003090 นางสาวธณัฐสินาถ แก6นทอง
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62133003091 นางสาวศรุตา แก1วอัมพร
62133003092 นางสาวนัทธิกานต� ย่ีสิ้น
62133003093 นายอนุวรรต เหมสลาหมาด
62133003094 นางสาวโรสนี กาหลง
62133003095 นางสาวอาฟDฟะห� บาเกาะ
62133003096 นายรุสลาม เปรัสมายา
62133003097 นางสาวกัญญาวีร� สังทองกูล
62133003098 นางสาวอัลวานีย� อิหมํ่าเหม
62133003099 นางสาวโสรยา ดาโอะ
62133003100 นางปวีณา บุญสงค�
62133003101 นางสาวโรสลีซา อับดุลเลาะ
62133003102 นางสาวศุภิสรา บุญมัย
62133003103 นางสาวอามัล สะตีมือมะ
62133003104 นางสาวณิชภัทร กาฬสิงห�
62133003105 นางสาวแวนูรอาลียา เจ?ะแม
62133003106 นางสาวนุชนาฎ สังขรัตน�
62133003107 นางสาวณัฐญา จงหมาย
62133003108 นางสาวอรดี เพชรมุณี
62133003109 นางสาวนารีรัตน� มะหมัด
62133003110 นางสาวนารีมาลย� หิเล
62133003111 นางสาวรวิวรรณ จันทลักขณา
62133003112 นางสาวกนกพร ทองเสน6ห�
62133003113 นางสาวนิศาชล ภัยชํานาญ
62133003114 นายชาญณรงค� สงแสง
62133003115 นายณัฐพล วงศ�กิตติกุล
62133003116 นายนวพล อินทกูล
62133003117 นางสาวอัลยา บูเดียะ
62133003118 นางสาวคชาภรณ� บุรีศรี
62133003119 นางสาวสิรินาถ วงศ�เทพบุตร
62133003120 นางสาวนิฟBลนา เฮ็งป�ยา
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62133003121 นายฮารอมัน อูมา
62133003122 นางสาวกนกพรรณ รัตนคันทรง
62133003123 นางฮัซมีนี ยูโซะ
62133003124 นายอาตีฟ วาหับ
62133003125 นายธนพล ปBญจวงศ�
62133003126 นายอนุพงษ� นาคพล
62133003127 นางสาวนนท�นภัส สุคนธปฏิภาค
62133003128 นางสาวพิชฎา พัตรพักตร�
62133003129 นางสาวอาตีกา นาวา
62133003130 นายปภาวิน รองพล
62133003131 นางสาวปุณณภา พรหมสังคหะ
62133003132 นางสาวไลลาห� ยากะจิ
62133003133 นางสาวชญาณ�นินท� ทองแก1ว
62133003134 นายซัมพารี สะอะ
62133003135 นายพงศกร สวนมะปราง
62133003136 นายเกียรติศักด์ิ ชูบัว
62133003137 นายป�โยรส ศรีสองคอน
62133003138 นางสาววีซาม อารง
62133003139 นางสาวมณีวรรณ เที่ยวแสวง
62133003140 นายพลกฤษณ� โอมาก
62133003141 นางสาวจิราพร ณรงค�รัตน�
62133003142 นางสาวรัชดาภรณ� อภัยมณี
62133003143 นางสาวสุดาลัด มามะ
62133003144 นางสาวชุตยาภรณ� จารุบริบาล
62133003145 นางสาวมูหิบบาห� ยายา
62133003146 นางสาวอามีนะห� มูซอ
62133003147 นางสาวศุภธิดา ช6วยหมุด
62133003148 นายส1อดิกีน สุวรรณวงศ�
62133003149 นางสาวซัลมี ดอเลาะ
62133003150 นายเอกชัย เปรมประชา
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62133003151 นายกิตติพงศ� วงศ�สุคนธ�
62133003152 นางสาวมธุรส นพเก้ือ
62133003153 นายอนัส มาหะ
62133003154 นางสาววีณา ยาติกุล
62133003155 นางสาวอาสม?ะ ฮารง
62133003156 นางสาวอิลฮาม ดือเร?ะ
62133003157 นางสาวซูไรยา ยามิง
62133003158 นางสาวดวงกมล ชูกลิ่น
62133003159 นางรุสนา นาแว
62133003160 นางสาวศิริวิมล ตาเดอิน
62133003161 นางวัลภา ไพศรี
62133003162 นางสาวมณีรัตน� เทวยุรัง
62133003163 นายอัลวา เจ?ะซู
62133003164 นางสาวนีดา สะโร
62133003165 นางสาวอภิญญา สุขเงิน
62133003166 นายไธพัตย� ธัญวงษ�
62133003167 นางสาวภาณิชา ทองฤทธ์ิ
62133003168 นายนพรัตน� ทองคํา
62133003169 นางสาววิลาวัลย� วิเชียรรัตน�
62133003170 นางสาวพรทิพย� สิงห�โรทัย
62133003171 นางสาวธณพร เพ็ชรคง
62133003172 นางสาวจุฑารัตน� รักษายศ
62133003173 นางสาวสุดารัตน� พิสกุล
62133003174 นางสาวชุติกาญจน� พุทธาโร
62133003175 นางสาวพรทิพย� ปราบไกรสีห�
62133003176 นางสาวอ1อยทิพย� เมืองทอง
62133003177 นางสาวกฤษณา อาดํา
62133003178 นางสาวชนิตร�นันท� บรรหาญ
62133003179 นางสาวปBทมา ขุนเจริญ
62133003180 นางสาวฟะรีฮะฮ� สาและ
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62133003181 นางสาวโนรซามีมี บูละ
62133003182 นางสาวอาอีซะห� วามะ
62133003183 นางสาวกฤษณพร ตุฉะโส
62133003184 นางสาวสุกัญญา แสงจันทร�
62133003185 นางสาวซีตีอามีรา ยูโซ?ะ
62133003186 นายฮาซัน สาและ
62133003187 นางสาวณิชกานต� ห1องชู
62133003188 นางสาวธัญธิดา แสงคงทอง
62133003189 นายณัฐพล โยมสิน
62133003190 นางสาวอามาม่ี ยายา
62133003191 นางสาวอนุสรา แท6นเกิด
62133003192 นายธวัชชัย ชิตชลธาร
62133003193 นางสาวชุติมา จันทร�แดง
62133003194 นายอนัส ตาเห
62133003195 นางสาวปาริชาต มะอูน
62133003196 นางสาวสุรัสวดี สิขิวัฒน�
62133003197 นางสาวแพรรัตน� เจริญพันธ�
62133003198 นายพชร นิตย�ธนสาร
62133003199 นางสาวอัจฉราภรณ� อนันตวงศ�
62133003200 นางสาวศรัณย�นภัส ลือชัย
62133003201 นางสาวธารารัตน� จันทรภาส
62133003202 นางสาวณัชชา นวลจันทร�
62133003203 นางดารุณี แซ6โล6
62133003204 นางสาวภาวิณี อาแว
62133003205 นายแวอาลี เลาะยีเยาะ
62133003206 นายสําราญ ดิเลาะ
62133003207 นางสาวพัณณ�ชิตา สุขทองธนารัตน�
62133003208 นางสาวจันจิรา เหล็นเพ็ชร
62133003209 นางสุมาลี โอสถวิสุทธ์ิ
62133003210 นางสาวกูยะห� กูโตง
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62133003211 นายขจรศักด์ิ ร6างสีคง
62133003212 นายนรินทร� เพชรโชติ
62133003213 นางสาวอภิณชกุล กาญจนเพชร
62133003214 นางสาวฟาดีละห� ดีแม
62133003215 นางสาวยัสมี ยูโซ?ะ
62133003216 นางสาวขนิษฐา จันทร�แก1ว
62133003217 นายอับดุลฮาเล็ม มาลี
62133003218 นางสาวอารีรัตน� เล็กสุภาพ
62133003219 นางสาวธัญญภัสร� อินถะคง
62133003220 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข
62133003221 นางสาวสุภัทรา นิบู
62133003222 นายสุริยา ตําบัน
62133003223 นางสาวมีเรีย โต?ะแมะ
62133003224 นางสาวนิติมา ทับทิมไทย
62133003225 นางสาวดาหวัน ประวรรณเน
62133003226 นายณัฐดนัย คงสกูล
62133003227 นางสาวชุติกาญจน� สุวรรณรัตนโชติ
62133003228 นางสาวมะลิสา สังแทน
62133003229 นางสาวนูรีซา เหมยา
62133003230 นางสาวชนากานต� บุญเกลี้ยง
62133003231 นางพนิตกานต� วรรณมณี
62133003232 นางสาวกาญจนี โตะขา
62133003233 นางสาวธัญชนก บุญเต็ม
62133003234 นายเทพบดี แก1ววิจิตร
62133003235 นางสาวชนัญญา นาคทองแก1ว
62133003236 นางสาวกัญญารัตน� ยมหา
62133003237 นางสาวชนาพร ศรีทอง
62133003238 นางสาวพัชรินทร� สกุณา
62133003239 นางสาวรัตติกาล จันทร�สุขศรี
62133003240 นางสาวภัชราวดี ชูวงค�
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62133003241 นางสาวป�[นมณี กําเหนิดผล
62133003242 นางสาวชฎาพร จํานงค�
62133003243 นางสาวณัฐวดี แซ6ลิ่ม
62133003244 นางสาวชลธิชา สุดใจ
62133003245 นางสาวจตุพร สุวัตถิกุล
62133003246 นางสาวทักษพร เพชรสุวรรณ
62133003247 นายซูกีปลี เซ็งโต?ะ
62133003248 นางกูนูรอัยนี บิลังโหลด
62133003249 นางสาวสูไฮดา แมเราะ
62133003250 นางสาววิวรวรรณ ประดิษฐ�
62133003251 นายศุภกฤต พานิช
62133003252 นางสาวชวัลกรปS พิกุลงาม
62133003253 นางสาวสมรรัตน� ทองขวิด
62133003254 นางสาวเจตน�มณี มณีมัย
62133003255 นางสาวนูรีซัน ดือเร?ะ
62133003256 นางสาวนิตยา พรหมมา
62133003257 นางสาวรัตติกรณ� สุวรรณเพชร
62133003258 นางสาวนัฐนิฐา เกษีสม
62133003259 นางสาวหิรัญญา กําเนิด
62133003260 นางสาวมูนารีส มาฮามะ
62133003261 นางสาวฮัสมีนี แวสแลแม
62133003262 นางสาวปBณฑิตา สุวรรณมณี
62133003263 นางสาวสิริมา ไพศาล
62133003264 นางสาวบุญชญา เสาวภางค�วรกุล
62133003265 นายอัมรี อาแว
62133003266 นางสาวสาธนา สุขเกษม
62133003267 นางสาวจิรัชญา สุภาไชยกิจ
62133003268 นายฟูรกร บากา
62133003269 นายวรพรต อภัยพงษ�
62133003270 นางสาวทิพวรรณ ไทยอํามาตย�
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62133003271 นางสาวนัจติดา พลนุ1ย
62133003272 นางสาววราภรณ� จุ1ยสุ1ย
62133003273 นายอรรถวิทย� คงเต็ม
62133003274 นางสาวคณิตา พรหมชู
62133003275 นายปริญญา ดาหมิ
62133003276 นางสาวอารีย� มากเกตุ
62133003277 นายสิทธิเดช แดงงาม
62133003278 นางสาวพัชราภรณ� หนูเนียม
62133003279 นางเสาวลักษณ� จุละกะ
62133003280 นางสาววิชชุดา พัวพันธ�
62133003281 นางสาวอันดามัน เทพญา
62133003282 นางสาวนูไรดา หมัดบู
62133003283 นางสาวพจนสุภา สุวรรณเรืองศรี
62133003284 นางสาวกนกวรรณ เพชรชนะ
62133003285 นายวงศธร สุขศรีเพ็ง
62133003286 นางสาวภัทรภร ดํากระเด็น
62133003287 นางสาววรกานต� แก1วประสิทธ์ิ
62133003288 นางสาวศุภลักษณ� ลาพินี
62133003289 นางสาวนูรีซัน มูซอ
62133003290 นางสาววิลันดา จิเหลา
62133003291 นางสาวมณีรัตน� ชาติสิริพิทักษ�กุล
62133003292 นางสาวเรวดี ชาตรีกุล
62133003293 นางสาวสุดารัตน� เพ็ญมาศ
62133003294 นายวิสนุ เขาแก1ว
62133003295 นายจิรฤทธ์ิ บุญช6วย
62133003296 นางสาวโชติกา พิมพา
62133003297 นางสาวประทุมวดี อาการส
62133003298 นายนูรอัสลัม หามะ
62133003299 นางสาววิภารัตน� พรหมจรรย�
62133003300 นางสาวสุวรรณี กาโฮง
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62133003301 นายภาสกร แก1วกลับ
62133003302 นางสาวซากียะห� มามะ
62133003303 นางสาวสุกัญญา จันทร�ประทุม
62133003304 นางจิราพร ชุมแก1ว
62133003305 นางสาวป�ลันทนา ธรรมรักษา
62133003306 นางสาวกัณฐิกา โตกํา
62133003307 นายวชิร ดิษโสภา
62133003308 นางสาวนิตยา พยายาม
62133003309 นางสาวจิราวรรณ คุ1มสุข
62133003310 นางสาวสุดารัตน� เสียงอ6อน
62133003311 นางสาวกรรภิรมย� พงศ�ทองเมือง
62133003312 นางสาวธัญชนก คงเนียม
62133003313 นางสาวจันทร�จิรา คงเอียง
62133003314 นางสาวนภฌาลักษณ� บัวมี
62133003315 นางสาวรุจิรา พิทย�ธนวัฒน�
62133003316 นางสาวมะลิวัลย� เสระหมาน
62133003317 นางสาวอรอุมา ปBกศรีสิงห�
62133003318 นางสาวณิชกานต� ถาวรทัศน�
62133003319 นางสาวมุกรินทร� ชื่นชมน1อย
62133003320 นางสาวกัลยา คชทร
62133003321 นายธนวัฒน� จรัสภิญโญวงศ�
62133003322 นายเทิดพงษ� คงแก1ว
62133003323 นายนิอุมมัต สันตวไมตรี
62133003324 นายอาชวิศร� ใจดี
62133003325 นางสาวอัชฌา สร1างต้ัน
62133003326 นางสาวดารุณี อูมา
62133003327 นายปราโมทย� ดีนนุ1ย
62133003328 นางสาวหม?ะกลือซง มะรือสะ
62133003329 นางสาวอทิตยา บาฮา
62133003330 นางสาวฐิติพร ป�[นมี
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62133003331 ส.ต.ต.ภัทรชัย รองเลื่อน
62133003332 นางสาวสุดารัตน� มลิแก1ว
62133003333 นางสาวณัชชา ทิพย�บํารุง
62133003334 นางสาวณัฐรดา สุวชัยชาญ
62133003335 นางสาวฮาซือมัส มูเดาะมาตี
62133003336 นางสาวรสสุคนธ� หิรัญรัตสาย
62133003337 นางสาวพิมพ�ขวัญ แก1วขาว
62133003338 นายภานุเดช จันทร�แก1ว
62133003339 นางสาวอารีรัตน� รามเก้ือ
62133003340 นางสาวลาตีพ?ะ โดยหมะ
62133003341 นางสาวอัจจิมา สู6สม
62133003342 นางสาวนิรชา แก1วหลิบ
62133003343 นางสาวชฎาพร นาคเนียม
62133003344 นายสมชัย เสรีกําธร
62133003345 นางสาวนูซูฮา สมาแอ
62133003346 นายอัคบาร� ยะโกะ
62133003347 นางสาวภรณ�ทิพย� ธรรมโชติ
62133003348 นางสาวจิรภา วรรณพิบูลย�
62133003349 ว6าที่ร1อยตรีอัษฎาวุธ บารา
62133003350 นายณรงค�ฤทธ์ิ อําไพ
62133003351 นายมนูญ คนไหว
62133003352 นางสาวชนัญชิดา ณ เขาแดง
62133003353 นางสาวนุรฮากีหม?ะ ราชเพช
62133003354 นายกิพลี เจ?ะเล?าะ
62133003355 นายสุธรรม บุญรังษี
62133003356 นางสาวนูรีซัน นิดือมอง
62133003357 นางสาวมาริสา ตาแก1ว
62133003358 นางสาวซาบารีต1า บินหลี
62133003359 นางสาวฟาดีละห� วิชา
62133003360 นางสาวยลระวี ดอเลาะ
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62133003361 นายสมรักษ� หวานฉํ่า
62133003362 นางสาวอัญชนาวรรณ ย่ิงผล
62133003363 นายวิวิธวินท� เจริญทรัพย�ย่ิง
62133003364 นายรณชัย พริกแก1ว
62133003365 นางสาวนุจรินทร� บุญรอด
62133003366 นางสาวกมลทิพย� หนูปาน
62133003367 นางสาวนิรชา ทองด1วง
62133003368 นางสาววิไลลักษณ� ฤทธิรงค�
62133003369 นายนฤเบศ ทองสุด
62133003370 นางสาวซูลญาณีย� เจะสแม
62133003371 นางสาวซัซวานี บินวาเด็ง
62133003372 นางสาวอาลาวียา จารง
62133003373 นางสาวเบญจมาภรณ� พูนพนัง
62133003374 นายซูฮัยมีน สาและ
62133003375 นางสาวนูรีซัน อิสอ
62133003376 นางสาวลีลาวดี สุนทร
62133003377 นางสาวซารีนา เจ?ะแวง
62133003378 นางสุชัญญา เหนือเมฆ
62133003379 นางสาวรัชนก ราชแดง
62133003380 นางสาวอาทิตยา ตะครามจันทร�
62133003381 นางสาวบิสมี หวันเต?ะ
62133003382 นางสาวธมนภัทร เค่ียมขาว
62133003383 นางสาวเบญจมาศ อินทร�ปราบ
62133003384 นายซายมิง บือราเฮง
62133003385 นางสาวนาเดีย ตาเดอิน
62133003386 นางสาวกนิศา ตรีผอง
62133003387 นางสาวอนุสรา รัตนกระจ6าง
62133003388 นางสาวดวงพร นิ่มนวล
62133003389 นางสาวจุมพฏา กองสวัสด์ิ
62133003390 นายเกียรติศักด์ิ อุไรกุล
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62133003391 นายบาฮารี หะยีอาแว
62133003392 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรสงค�
62133003393 นางสาวนูรีซา เจ?ะมามะ
62133003394 นางสาวปภาวรินทร� โชติธรรม
62133003395 นางสาววรัญญา มูสิกิม
62133003396 นางสาวชลิตา ชุมสุวรรณ
62133003397 นางสาวธัญญภรณ� หนูชู
62133003398 นางสาวสุรีย� เส็นสมมาตร
62133003399 นางสาวพิชญา พุ6มแก1ว
62133003400 นางสาวศรัณย�พร บุญญะสุวรรณ
62133003401 นางสาวกชณัช พวงแก1ว
62133003402 นางสาวนุดา โอ?ะโต?ะฝา
62133003403 นางสาวกรรณิกา ใส6เก้ือ
62133003404 นางสาวกมลรัตน� นิลพันธ�
62133003405 นางสาววรณัน ณารัตน�
62133003406 นางวัชรินทร� แก1วชู
62133003407 นางสาวรัตนาวดี บัวขาว
62133003408 นางสาวอาซีเราะ อาแว
62133003409 นางสาวกัลยา สังข�จันทร�
62133003410 นายพรศักด์ิ มนูนิติธรรม
62133003411 นายอนัส ซามัน
62133003412 นางสาวกมลเนตร รอดขาว
62133003413 นางรอปDอัส จิเต?ะ
62133003414 นายโฆษิต ทวีสุข
62133003415 นายอุทัยพันธ� สิงห�แก1ว
62133003416 นายสมศักด์ิ ละงู
62133003417 นางสาวฟาดีละห� สะแอเต?ะ
62133003418 นางสาวลิษา แสงแก1ว
62133003419 นางสาวญริดา รักษาราษฎร�
62133003420 นางสาวอาซูรา หะมะ

หน1า 114 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133003421 นางสาวสุลัดดา แก1วเดิม
62133003422 นางสาววรรณภา ขุนมี
62133003423 นางสาวนิศาชล แซ6ใช1
62133003424 นางสาวสุดาภรณ� อินทร�จันทร�
62133003425 นางสาวซูไรน6า คุณอักษร
62133003426 นายวิสิทธ์ิ ทองสองแก1ว
62133003427 นางสาวชุติกาญจน� โยมเมือง
62133003428 นางสาวนวรัตน� เอียดแก1ว
62133003429 นางสาวอรพรรณ แก1วกําพฤษ�
62133003430 นายณัฐชนน ไพรสุวรรณ
62133003431 นางสาวนูรียะห� ลาเตะ
62133003432 นางสาวยุภาพร ช6วยวงศ�
62133003433 นางสาวปาตีเมาะห� อาแซ
62133003434 นางสาวหนึ่งนภา กล6อมโกมล
62133003435 นางสาววาสินี คงสะอาด
62133003436 นางสาวศมนวรรณ รัตนกาญจน�
62133003437 นางสาววรดา จะมะนันท�
62133003438 นายวันชัย กาเต็ม
62133003439 นางสาวปาณิตา พรหมวิจิตร�
62133003440 นางสาวซัยนับ เล?าะหวี
62133003441 นางสาวชนาภา ดีแก1ว
62133003442 นางสาวซันสียะห� ดือราโอะ
62133003443 นางสาวอัญชลี คงคีรี
62133003444 นางสาวณัฐธิดา คงขํา
62133003445 นางสาวณัฐชยา แสงประดับ
62133003446 นางสาวแวแอเสาะ นาแว
62133003447 นางสาวนัจฐามาศ เมฆเมือง
62133003448 นางสาวนรนารถ ด1วงรักษ�
62133003449 นายฮัมดี อาลี
62133003450 นางสาวณัฐณิชา ศึกหาญ

หน1า 115 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133003451 นางสาวกาญจนา บุญรอด
62133003452 นางสาวณิชกานต� แก1วประสิทธ์ิ
62133003453 นางสาวกันยารัตน� แก1วขวัญ
62133003454 นางสาวนาซอฟะห� ตะโละมือแย
62133003455 นายกันติทัต โกมลเสนาะ
62133003456 นางสาวภาชญา ทองเจือเพชร
62133003457 นางสาวอนงค�นาถ สอนเศษ
62133003458 นายธนพล สุขแดง
62133003459 นางสาวกรรณิการ� ดอเลาะ
62133003460 นางสาวสุจารี โพธ์ิทอง
62133003461 นางสาววิสสุตา บัวแก1ว
62133003462 นางสาวมุรณี กามะ
62133003463 นางสาวชาลิดา รุ6งธนวัฒน�
62133003464 นางสาวนุชรี บือราเฮง
62133003465 นางสาวชุติมา ชูใหม6
62133003466 นายไกรภพ เอียดเรือง
62133003467 นางสาวณัฐกานต� สุวรรณรัตน�
62133003468 นางสาวอัจจิมา สงสม
62133003469 ว6าที่ ร.ต.เอกลักษณ� สอสม
62133003470 นายลุตฟDย� มะแตหะ
62133003471 นางสาวสุจิรัตน� แสงเดือน
62133003472 นายภวินท� ชลเกษม
62133003473 นางสาวพรสุดา พรรณราย
62133003474 นายสันติ คล1ายแก1ว
62133003475 นางสาวยุวดี ช1างกลาง
62133003476 นางสาวระวิวรรณ เจ1ยเพชร
62133003477 นางสาวคณิตตา บุตรา
62133003478 นางสาวฟารีดาห� บูละ
62133003479 นางสาวนูรีดา มะดากะ
62133003480 นางสาวตอฮีเราะ แอเสาะหะมะ
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62133003481 นางสาวปริชาติ สัจเดช
62133003482 นางสาวนูเรีย สุตี
62133003483 นางสาวนริศรา อุตรวิเชียรพานิช
62133003484 นางสาวเนตรนภา ชูน1อย
62133003485 นางสาวกัศมา สมานสุหลง
62133003486 นางสาวชนิภรณ� พรหมจันทร�
62133003487 นางสาวธนัชญา วัชระ
62133003488 นางสาวอุทุมพร ข้ัวแก1ว
62133003489 นางสาวป�ยวรรณ หม่ืนเดช
62133003490 นางสาวดาราพรรณ แก1วเพ็ง
62133003491 นางสาวฐิติภรณ� สิริวิลัยกุล
62133003492 นางสาวนิษฐา ชูศรี
62133003493 นางสาวทิพวัลย� พุทธพันธุ�
62133003494 นายคเณศวร� ซกอิ๋น
62133003495 นายนิเวชน� ชูดํา
62133003496 นางสาวแวนะ แวหามะ
62133003497 นางสาวซะกาลัยน� สุไลมาน
62133003498 นางสาวชนิดา เพอหีม
62133003499 นายอะห�หมัด หัดยี
62133003500 นางสาวบุญสิตา แซ6ปBก
62133003501 นายอนุกูล ชูติการ
62133003502 นางสาวนูรรัยฮัน อาแซ
62133003503 นางสาวอัญชญา ทวีสุขกาญจน�
62133003504 นางสาวอัฟนัท มาฮามะ
62133003505 นางสาวกนกวรรณ ทองขุนดํา
62133003506 นางสาวจุฑามาศ ราชภัย
62133003507 นางสาวจุฑามาศ นุ6มเรือง
62133003508 นายอัสรี เจะแม
62133003509 นายธนดล บุญวงศ�
62133003510 นางสาวลาสินี ขุนณรงค�
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62133003511 จ6าสิบโทพิชิตพงศ� สมเพ็ชร
62133003512 นางสาวสารีหะ โต?ะเย็ง
62133003513 นางสาวรุ6งนภาภรณ� แก1วชนะ
62133003514 นางสาวอลิสา อุทัยรัตน�
62133003515 นางสาวสุรียาณี ฮามะ
62133003516 นายวุฒิพงษ� หิรัญพันธุ�
62133003517 นางนูรมา เจ?ะอารง
62133003518 นางสาวมุกครินทร� หวานสนิท
62133003519 นางสาววิไลพร ทองจันทร�
62133003520 นางสาวนัฐชา หวันอิ
62133003521 นางสาวฮายาตี อุเซ็ง
62133003522 นางสาวมณฑาทิพย� ล6องแดง
62133003523 นางสาวฉัตรฑริกา ไข6เอ็ม
62133003524 นายชยุต ชัยวิเชียรภาดา
62133003525 นางสาวภาริฏฐา โกรณ
62133003526 นางสาวณฐกานต� ละใบสอาด
62133003527 นางสาวญาณิกา สีแก1ว
62133003528 นางสาวแวรอกีเยาะห� เดมิง
62133003529 นางสาววณิชา กรอมเกรียง
62133003530 นายภคพงษ� หกสี่
62133003531 นางสาวณิชารีย� อุสมา
62133003532 นางสาวซอรีมี คงมูซอ
62133003533 นายศราวุฒิ หัสมา
62133003534 นางสาวกูซา ต6วนสาและ
62133003535 นางสาวปรียานุช คงนวล
62133003536 นายวิทวัส แก1วภักดี
62133003537 นางสาวซอฟDยา สะดียามู
62133003538 นางสาวไซดะห� กาเว
62133003539 นางสาวกนกพิชญ� เพชรบูรณ�
62133003540 นางสาวนิซูไฮลา นิมะ
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62133003541 นางสาวนุรโซฟDยะห� เจะมิง
62133003542 นางสาวตะวัน คงบัว
62133003543 นางสาวภาวีณี การีอูมา
62133003544 นางสาวจินดารัตน� คุ1มป�ยะผล
62133003545 นางสาวหฤทัย ยอดสอน
62133003546 นางสาวบุปผาชาติ มณีโชติ
62133003547 นางสาวฮามีรา ดอเลาะยีเม?าะ
62133003548 นางสาวนูรุลฮีลัลห� สีกี
62133003549 นางสาวพรวิกา มากวิจิต
62133003550 นางสาววรรณิตา การัมซอ
62133003551 นางสาวปาริฉัตร น1าวประจุล
62133003552 นางสาวญาสุมินทร� มณีโชติ
62133003553 นางสาวอนงค�นาถ ชูแก1ว
62133003554 นางกัณศิกานณ� แก1วดํา
62133003555 นางสาวพัชราภรณ� ม?ะดาฮู
62133003556 นางสาวโสเฟDย กาเต?ะ
62133003557 นายฟารุคดีน หะยีเจ?ะโวะ
62133003558 นางรัตน�ติกาญ รักษาเทพ
62133003559 นายวรสิงห� วิศวะทรัพย�สกุล
62133003560 นางสาวไกรสุคนธ� ไกรศิริโสภณ
62133003561 นางสาววิไลรัตน� เจะมุสา
62133003562 นางสาวมุมีนะห� แซแม็ง
62133003563 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณชาตรี
62133003564 นายซอลีฮีม เปาะลี
62133003565 นางสาวสารีนา หะยีอุมา
62133003566 นางสาวปนัดดา จันมาก
62133003567 นางสาวจิดาภา มุสิกชาติ
62133003568 นางสาวนูรีซัน ลุกะนุ
62133003569 นางสาวจุฑามาศ ย้ิมแย1ม
62133003570 นายสิทธาพล คงทอง
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62133003571 นางสาวนิกัรตีนี มะรอเซะ
62133003572 นายถิรวัฒน� ช6างคิด
62133003573 นางสาววารุณี ทองรักจันทร�
62133003574 นางสาวธัญสมร ดวงแก1ว
62133003575 นายเกรียงกฤษ ช6างเหล็ก
62133003576 นางสาวมัสกานดา คอมา
62133003577 นายอัสลัม ซันยี
62133003578 นายภานุวัฒน� หอมจันทร�
62133003579 นายธนรัตน� อัมพวัน
62133003580 นางอินทิรา จิเส1งไซ1
62133003581 นายก6อเกียรติ แสงวิลัย
62133003582 นายเอกนันท� ปะฏิวาโห
62133003583 นายวรกานต� ทวีปะ
62133003584 นางสาวกาญจนา อุลมัย
62133003585 นางสาวจุฑามาศ บุญมาศ
62133003586 นางสาวอารีนา หะยีเตะ
62133003587 นายอินทัช เทียนฟBก
62133003588 นางสาววิลาสินี ศุภรพิพัฒน�
62133003589 นางสาวญาสุมินทร� คงคะพันธ�
62133003590 นางสาววราวีร� บุณยะศิวะ
62133003591 นางสาวอรพรรณ บุญโท
62133003592 นางสาวยุไรวรรณ หมัดลีหมีน
62133003593 นายภูมิภัทร� คงเกตุ
62133003594 นางสาวอาแอเสาะ บูแด
62133003595 นายชนาธิป ยานวิมุต
62133003596 นางสาวจรินญา แซ6อุ6ย
62133003597 นายดลมาซีด เบญอะหลี
62133003598 นางสาวศตพร ปลัดสิ
62133003599 นางสาวรัตนา ชัยรัตนมงคล
62133003600 นางสุกัญญา โงกเขา

หน1า 120 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133003601 นางสาวอรพรรณ พ1นภัย
62133003602 นางสาวสุภลักษณ� หงษ�มณี
62133003603 นายดนุเดช เวชประสิทธ์ิ
62133003604 นางสาวนัสรินทร� เจ?ะโซ?ะ
62133003605 นางสาวกริตยา ชนะสิทธ์ิ
62133003606 นางสาวดารารัตน� ชัชวงษ�
62133003607 นายสรัญพงศ� ฝอยทอง
62133003608 นางสาวชนัญชิดา บิลหล?ะ
62133003609 นางสาวฐิติรัตน� คงแก1ว
62133003610 นางสาวนุสรา ดอคอ
62133003611 นางสาวกมลเนตร คงอุบล
62133003612 นางสาวพิตรี สาอะ
62133003613 นางสาวผจงวรรณ ศรแก1ว
62133003614 นายเอกชัย หมัดอาดํ้า
62133003615 นายอุดมพร คงเกลี้ยง
62133003616 นางสาวฮาดียะห� มะดง
62133003617 นางสาวเมธิชา ไชยศรียา
62133003618 นางสาววีรวรรณ ทองประดับ
62133003619 นางสาวอาดีละ ตาเฮ
62133003620 นางสาวเสาวลักษณ� มังสวัสด์ิ
62133003621 นางสาวณัฐกานต� บุญชัย
62133003622 นางสาวอรพรรณ ลีไพศาลสกุล
62133003623 นางจิราภรณ� ไชยแสงศรี
62133003624 นายปริญญา จินนะรัตน�
62133003625 นางสาวอาซูรา มะโระ
62133003626 นางสาวคัทยวรรณ ศรีสุวรรณ
62133003627 นางสาวชุติพร ทรงเดชะ
62133003628 นายวิชนันท� มีผล
62133003629 นางสาวยูศรอ ลีฆะ
62133003630 นางสาวไซตง ดอเลาะ
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62133003631 นางสาวจิราพร ทองสุวรรณ
62133003632 นางสาวลัยลา เล6งกูล
62133003633 นายศิวนนท� ทองประสม
62133003634 นางสาวเพ็ญนภา วิบูลย�พันธ�
62133003635 นายมะเฟาซี สะนิ
62133003636 นางสาวสุภาดา แก1วประสิทธ์ิ
62133003637 นางสาวขวัญฤดี ตํ่าว6าองค�
62133003638 นายอาด�นัน หลีเส็น
62133003639 นางสาวอารีรัตน� เรืองณรงค�
62133003640 นางสาวอามีนี ละหะมะ
62133003641 นางสาวณภาภัช ประไพเมือง
62133003642 นางสาวยิสมานี หลําหมัน
62133003643 นายรัยณี หีมหมะ
62133003644 นางสาวชญานิศ อินทฤทธ์ิสันติ
62133003645 นางสาวศิริลักษณ� ศิริ
62133003646 นางสาวพรพรรณ ปราบเสร็จ
62133003647 นายกตัญWู คงย้ิม
62133003648 นางสาวสาวิณี เพชรประสมกูล
62133003649 นางทิพวรรณ วุ6นฉิม
62133003650 นางสาวนัสสิมา ณ มณี
62133003651 นางสาวณัฐธิดา สุภาเพ็ชร
62133003652 นางสาวสุนันทา แก1วสามเขียว
62133003653 นางสาวสุไรด1า บินตุเหล็ม
62133003654 นางสาวสายฝน อินทะจักร
62133003655 นายธนโชติ ตรีมะณี
62133003656 นายกิตติ มาเอ?ะ
62133003657 นายวิษณุ หนูทอง
62133003658 นายธนา แสงสุวรรณ
62133003659 นางสาวอัจราพร ยากะบิน
62133003660 นางสาวสโรชา พันธ�คง
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62133003661 นางสาวสิริรัตน� นวนนิ่ม
62133003662 นางสาวจิราพัชร จงรัตน�
62133003663 นางสาวฟารีด?ะ จิสา
62133003664 นางสาวฮานีตา สะมาแอ
62133003665 นางสาวชลิตา แก1วกิริยา
62133003666 นางสาวอารยา จิตสุวรรณ
62133003667 นายสะอารี มามะ
62133003668 นางสาววรรณภรณ� ทองเดช
62133003669 นางกาญจนา ศรีกุล
62133003670 นางสาวภรณ�ทิพย� เรืองนาค
62133003671 นางสาวฮัซลามีย� เบ็ญจวงค�
62133003672 นางสาวกาญจนา สัมฤทธ์ิ
62133003673 นางสาวอาดาวียะ เจ?ะสอเหาะ
62133003674 นายกิตตินันท� ฉิมพงษ�
62133003675 นางสาวณิชกานต� บุญชัย
62133003676 นายปพนวิช มณีดับ
62133003677 นางสาวชาลิสา สุขมี
62133003678 นายภานุพงศ� โกสิยาภรณ�
62133003679 นายณัชพล ทองเนื้อแข็ง
62133003680 นางสาวกมลวรรณ บัวทอง
62133003681 นางสาวปริศนา คงกล1า
62133003682 นางสาวนูรียา สูหลง
62133003683 นายปBณณวัฒน� อุไรรัตน�
62133003684 นางสาวกมลวรรณ ปานะจินาพร
62133003685 นางสาวอาลิซา บาเหะ
62133003686 นายวงศ�ศิวะชาต ชูหนู
62133003687 นางสาวเพ็ญพร ไชยหมาน
62133003688 นางเรวดี เพชรสีดํา
62133003689 นางสาวอินทิรา ชุมภูประวิโร
62133003690 นางสาวภัทริกานต� บุญฤทธ์ิ
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62133003691 นางสาวสุนารี รุ6งเพ็ชร
62133003692 นางสาวศิรดา แซ6เล1า
62133003693 นางสาวสุนทรี จงคดี
62133003694 นางสาวจารุดา ดินนุ1ย
62133003695 นางสาวรัญชิดา มาประชุม
62133003696 นายศราวุฒิ หัดหล?ะ
62133003697 นายสถาพร ศิลปสังข�เลิศ
62133003698 นายอิดเรส ดุลยกุล
62133003699 นางสาวอรัญญา เหมทานนท�
62133003700 นางสาวนูรียะห� ยะโกะ
62133003701 นางสาวภัทรสุดา จิตพิทักษ�
62133003702 นางสาวอารีนา อาลีลูกา
62133003703 นางสาวภัสราภรณ� จันฝาก
62133003704 นางสาวชนากาญจน� ช1างนวล
62133003705 นางสาววาสนา มณีรักษ�
62133003706 นางสาวสุรัตนา เทพแข
62133003707 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอมีนา กาสา
62133003708 นางสาวอรพร ทิมผุด
62133003709 นายอานนท� ปาหยี
62133003710 นางสาวชลิตา แซ6เลี่ยว
62133003711 นางสาวมูนีเราะห� ไซฆา
62133003712 นางสาวอาริยา แก1วจันทร�
62133003713 ว6าที่ร1อยตรีฮาริด เวชสิทธ์ิ
62133003714 นางสาวปรีดาภรณ� สิทธ์ิมาก
62133003715 นายอโณทัย หลงหา
62133003716 นางสาวสุทธิษา ทองคําศรี
62133003717 นางสาวฐิติภา คงนุ6ม
62133003718 นายยูสรอน อาแซ
62133003719 นางสาวเบญจมาภรณ� ใจสว6าง
62133003720 นางสาวฮัสลินดะห� สะแวบาโง
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62133003721 นางสาวอุทัยรัตน� ทองหวาน
62133003722 นางสาวสะอาดะห� ตาเละ
62133003723 นางสาวปาริฉัตร มูณีรัตน�
62133003724 นางสาวจุฑาลักษณ� ปรางทอง
62133003725 นางสาวมาดีนะห� วานิ
62133003726 นางสาวพัชราภรณ� อัมราทร
62133003727 นางสาวบุสริน ดือเระ
62133003728 นางสาวโรซีต1า หมัดสมัน
62133003729 นายณัฐทิวา เกตุเรน
62133003730 นางสาวกุศลิน แก1วบุญส6ง
62133003731 นางสาวจิราภรณ� ขจิตวิวัฒน�
62133003732 นางสาวณัฏฐณิชา มากชู
62133003733 นางสาวอัจฉราพร สงช6วย
62133003734 นางสาวยศวดี อินทเจริญ
62133003735 ว6าที่ร1อยตรีหญิงพรอารีย� สุขประเสริฐ
62133003736 นางสาวอนุสรา นวลปาน
62133003737 นางสาวญาสุมินทร� คําเชื้อ
62133003738 นางสาวพัทธนันท� ทับเที่ยง
62133003739 นางสาวจตุพร เพ็ชรเจริญ
62133003740 นางสาวชุรดา วรรณพฤกษ�
62133003741 นางสาวชมภูนุช เพชรรัตน�
62133003742 นายณัฐพล ขลุกเอียด
62133003743 นางสาวสุธิดา ชํานาญนา
62133003744 นางพิมพ�ชนก ต่ันเล6ง
62133003745 นางสาวจิตนาถ มณีศรี
62133003746 นางสาวอารยา บิสนุม
62133003747 นางสาวกชพรรณ สิทธิชญาณ�
62133003748 นางสาวสุภัทรา สุขธร
62133003749 นางสาวสุรัญญา ชนะชัย
62133003750 นางสาวอาริยา บินพะ
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62133003751 นายภากร ทองนุ6น
62133003752 นางสาววรรณวิสา สะบุดดี
62133003753 นายชัยรัตน� ไชยณรงค�
62133003754 นายอัสรีย� ยา
62133003755 นางสาวเกวลิน เจะอุเซ็ง
62133003756 นางสาวณัฐณิชา คนึงการ
62133003757 นางสาวไอดา ดอหลี
62133003758 นางสาวปBณชญา สุจิตโต
62133003759 นางสาวชลนิภา ฉุยโรจน�ธรรม
62133003760 นายณรงค�ศักด์ิ สุขขวด
62133003761 นายอูมา มะรอเด็ง
62133003762 นายศักด์ิศิริ ทิพย�มณี
62133003763 นางสาวลิลลี่ เตชะกุลัง
62133003764 นางสาวนารีรัตน� อ6อนรักษ�
62133003765 นายพุทธิพงศ� ปานะจินาพร
62133003766 นางสาวพนิดา คงชุม
62133003767 นางสาวกฤติยา อะริรัตน�
62133003768 นางสาวพิทยาภรณ� จันเนียม
62133003769 นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสด์ิ
62133003770 นางสาวอาดีบ?ะห� แวกาจิ
62133003771 นางสาวธันยกานต� เกียรติขวัญบุตร
62133003772 นางสาวสุวิมล จิตร�สุวรรณ
62133003773 นางสาววนิดา เหมทานนท�
62133003774 นายฉัตรชัย สังข�สี
62133003775 นางสาวพิมลพรรณ สมพรหม
62133003776 นางสาวนูรีซัม เจะเล?าะ
62133003777 นางมณฑิรา นาคแก1ว
62133003778 นางสิรินภา ชัยศิริ
62133003779 นายกรณ� รัตนนท�
62133003780 นายเศรษฐวัฒน� คําสุวรรณ
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62133003781 นางสาวสุธิมา สุวรรณกิจ
62133003782 นายนิรุต หมัดลิหมีน
62133003783 นางสาววลัยรัตน� ราชสิงโห
62133003784 นางสาวนุชจิรา เหมโก
62133003785 นางสาวอามีนา หะยีบือราเฮง
62133003786 นางสาวศิริพร ไชยมุด
62133003787 นางสาวนอรีซัน ดอเลาะ
62133003788 นางสาวอานีซะ กาหลง
62133003789 นางสาวจารุวรรณ แก1วมณี
62133003790 นางสาวอาพิญญา มังสมาน
62133003791 นางสาวเบญญาพร บุญถาวร
62133003792 นางสาวกรนภา ว6องวาณิช
62133003793 นางสาวมฤคมาศ จันทร�แก1ว
62133003794 นางสาวคณิตา ตันประเสริฐ
62133003795 นางสาวศิริวรรณ ฤทธิวงค�
62133003796 นางสาวนัสริน ไชยบัญดิษฐ�
62133003797 นางสาวสุประวีณ� ดวงภักดี
62133003798 นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ
62133003799 นางสาวซานีต1า ลาเตะ
62133003800 นางสาวกานต�พิชชา มีชัย
62133003801 นางสาววนัสนันท� อักษรนํา
62133003802 นายอัฟนัน ยะโกะ
62133003803 นางสาวนันทพัชร คีรีรักษ�
62133003804 นางสาวธิติพร หมวดดํา
62133003805 นางสาวนูรียะห� เจะหลง
62133003806 นางสาวไปรยา ดําแสงสวัสด์ิ
62133003807 นายวิทวุฒิ ชุมอินทร�
62133003808 นางสาวนูรียะห� สาเมาะ
62133003809 นายเทพธาดา สิทธิแพทย�
62133003810 นายมาโนชญ� ไชยเพชร
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62133003811 นางสาวอณีตา อาเล็ง
62133003812 นางสาวปาณิสรา สุวสิริกุล
62133003813 นางสาวสารีฟา หามะ
62133003814 นางสาวอขนิฐ� สุขธรณ�
62133003815 นางสาวม?ะพูเซ?าะ มอลอเล?าะ
62133003816 นางสาวอามีนา ลาวัลย�
62133003817 นางสาวมาเรีย ดงมูซอ
62133003818 นางสาวยัสมี สะนิ
62133003819 นางสาวชฎาพร ชูช6วย
62133003820 นางสาวปานไพลิน วัฒถากุล
62133003821 นางสาวฟาร�ฮัน สาอิ
62133003822 นายนราวัฒน� ณ พัทลุง
62133003823 นางสาวรัยฮานี ชอบหวาน
62133003824 นายมนัสนันท� ดุลยาภรณ�
62133003825 ว6าที่ร1อยตรีหญิงผกามาศ มณีโชติ
62133003826 นายฮาหรน มัจฉา
62133003827 นางสาวณัฐวดี คงเอียง
62133003828 นางสาวมาริสา บิลโต?ะและ
62133003829 นายภูมิศักด์ิ ตูแวหมะ
62133003830 นางสาวอาอีฉ?ะ หมัดทองใหม6
62133003831 นางสาวอิลฮาน ดาโอะ
62133003832 นางสาวนัดดา หม่ืนเมือง
62133003833 นางสาวภรณ�ทิพย� วรรณะ
62133003834 นางสาวสริตา มรรคาเขต
62133003835 นางสาวศุภาวรรณ พรหมพัฒน�
62133003836 นางสาวชลวลี พราหมณ�ชื่น
62133003837 นางสาวจารุวรรณ พุทธวิโร
62133003838 นายมาดีอาสา หะยีสาและ
62133003839 ว6าที่ ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ� รักษาชล
62133003840 นางสาวจิราภรณ� มณีแสง
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62133003841 นายอภิสิทธ์ิ เพ็ชรรัตน�
62133003842 นางสาวนันทิยา สุวรรณรัตน�
62133003843 นางสาวโศภิดา หม่ืนศรีรา
62133003844 นางสาวเรวดี พุทธกูล
62133003845 นางสาวกินรี จิมจวน
62133003846 นางสาวพรทิพย� ศรีปาน
62133003847 นางสาวภัทราพร สุวรรณจันทร�
62133003848 นางสาวณัฐกาน เนตระกาศ
62133003849 นางสาวอัสวาณีย� การีอุมา
62133003850 นางสาวมนัญชยา แก1วสะโร
62133003851 นางสาวศศิมา แก1วเอียด
62133003852 นางสาวนูรมา ตาเละ
62133003853 นางสาวซาฟDนี ฮีเล
62133003854 นางสาวสุวิมล พันมะกรูดทอง
62133003855 นางสาวซีลาวาตี บาโด
62133003856 นางสาวซําซียะห� แวสมาแอ
62133003857 นางสาวนิตยา บุญพัฒน�
62133003858 นางสาวสุภารัตน� สงเคราะห�
62133003859 นางสาววัลอัสรี โร?ะศรี
62133003860 นางสาวสุทธิตา มณีโชติ
62133003861 นางสาวต6วนพารีดะห� ปูเต?ะ
62133003862 นางสาวฟาตีเมาะ บิลา
62133003863 นางสาวศิริวรรณ บุญชู
62133003864 นางสาวนฤมล ดินลานสกูล
62133003865 นางสาวกมลวรรณ เทพรัตน�
62133003866 นายสิริชัย ไชยรัตน�
62133003867 นายริฎวาน โดมูซอ
62133003868 นางสาวนูรีน บินดอเลาะ
62133003869 นางสาวเสาวณีย� แก1วมณี
62133003870 นางสาวภวิศา หวังอะ
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62133003871 นางสาวไลลาห� ยีสะมัน
62133003872 นางสาวแวอาอีซะฮ� โตะอาแด
62133003873 นางสาวภัทรานิษฐ� สุขใส
62133003874 นายจักรณรงค� ภักตรามุกข�
62133003875 นางสาวคณิตตา บุญภา
62133003876 นางกนกพิชญ� หมอกมา
62133003877 นางสาวพัชรี เจะอูมา
62133003878 นางสาวปวริศา แก1วไฝ
62133003879 นางสาวมัสกรูดา ยูโซ?ะ
62133003880 นางสาวกฤติภัฏ เชียวเลี่ยน
62133003881 นายลุกมัน ลาเตะ
62133003882 นางสาวสิริลักษณ� ละอองเทพ
62133003883 นางสาวธิดารัตน� เรืองแก1ว
62133003884 นางสาวเกษริน อินหมัน
62133003885 นายพีรพล บูรณะบุรี
62133003886 นางสาวฐิตา ดนวารี
62133003887 นางสาวภัชราภรณ� ขุนราม
62133003888 นางสาวอัสมา หมันเบ็นหมัด
62133003889 นางสาวนาซีเราะ มูซอ
62133003890 นางสาวกมลวรรณ ชุตินธร
62133003891 นางสาวกวิสรา จอมหลุย
62133003892 นางสาวทวีพร แซ6จ6าน
62133003893 นางสาวณัฐภรณ� สูสมแก1ว
62133003894 นางสาวสุภาภรณ� ปานนิยม
62133003895 นางสาวชนาภรณ� แซ6เลี้ยว
62133003896 นางสาวลาสมี มาฮามะ
62133003897 นางสาวชนากานต� แท6นจันทร�
62133003898 นางภาสินี สังข�ขวัญ
62133003899 นายศีลศร ศรีรุจี
62133003900 นางสาวภัทราวดี อ6อนส6ง
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62133003901 นางสาวปาลิตา มีสุขศรี
62133003902 นายอานันท� นิยมเดชา
62133003903 นางสาวนูรียานี ตาเฮ
62133003904 นางสาวอีมาน ยามา
62133003905 นายกฤษณะ ศุภมิตตานนท�
62133003906 นางสาวอัจจิมา จิรกวิน
62133003907 นางสาวมารียา อีดยี
62133003908 นางสาววรรณรดา ย6องลั่น
62133003909 นางสาวมาซีเตาะ เจ?ะมาแอ
62133003910 นางสาวนูรลีดา ฮายอ
62133003911 นางสาวป�ยะธิดา เก้ือผอม
62133003912 นางสาวศศิประภา เพ็งหนู
62133003913 นายรชต สิงห�จินดา
62133003914 นางสาวณัฐรดี ลักษณะอัมพร
62133003915 นายณัฐวัตร พิทักษ�สันติภูมิ
62133003916 นายปราโมทย� หุ6นแสวง
62133003917 นายอับดุลฮากิม กาหลง
62133003918 นางสาวสุกัญญา กุลใส
62133003919 นางสาวณัฐณิชา บัวมี
62133003920 นางสาวรัชฎา อะหลี
62133003921 นายณรงค�กร ศรีสวัสด์ิ
62133003922 นางสาวฟาคีรา กะมิง
62133003923 นางสาวจันทร�จิรา อินทร�ทอน
62133003924 นางสาวอมรา สุขสบาย
62133003925 นางสาวนูรมี ยะโกะ
62133003926 นายธนาคม บัวมา
62133003927 นายจิระพงศ� ขรรค�มา
62133003928 นางสาวฟ�รดาวส� หามะ
62133003929 นางสาวรอฮานี เจะเด็ง
62133003930 นางสาวสุทธิดา ทองพรม

หน1า 131 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133003931 นางสาวอัจฉราภรณ� พลด1วง
62133003932 นายธีรพงษ� ไพโรจน�ภักด์ิ
62133003933 นายเลอพล สกุลจ่ี
62133003934 นางสาวนุจรี อรุณโรช
62133003935 นายวิเชียร บุญส6ง
62133003936 นายธนวัฒน� มณีประวัติ
62133003937 นางสาวจรรยารักษ� สุวรรณ
62133003938 นางสาวฟารีซา ลีลาอมรเดช
62133003939 นางสาวยูฮัยนะห� สุหลง
62133003940 นางสาวนิศารัตน� อินสุวรรณ
62133003941 นายปองศักด์ิ ใจชื้น
62133003942 นายอีลฮัม สาแม
62133003943 นายทิวากร แซ6จง
62133003944 นางสาววรงค�พร กาลวงค�
62133003945 นางสาวพณิดา อินเรือง
62133003946 นายวราพงศ� ฉิมผุด
62133003947 นางสาวโยธาณัฐ สว6างจันทร�
62133003948 นางสาวโซฟDหย?ะ ยุนุ
62133003949 นายซากีรุลฮากีม แวบาการ�
62133003950 นายกิตติพงศ� ทองเกิด
62133003951 นางสาวอ1อมใจ เหล็กเกิดผล
62133003952 นายอัฮหมัด โต?ะตาบา
62133003953 นายวรดร สามสี
62133003954 นายคุณวุฒิ สงบุญ
62133003955 นางสาวยุภาวดี แก1วเอียด
62133003956 นางสาวรังสิตา หาญพันธุ�
62133003957 นางสาวขนิษฐา ปDไสย
62133003958 นางสาวรามวลี ทองเรือง
62133003959 นางสาวกัญญาณัฐ พันธนียะ
62133003960 นางสาวฮุสนา เซ็งแม
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62133003961 นางสาวฉริตา พรมเมือง
62133003962 นางจิตราพร อาดัม
62133003963 นางสาวป�ยากร สุกระมณี
62133003964 นางสาวป�ย�วรารัตน� หลงหา
62133003965 นางสาวสาอีดา สาแล?ะ
62133003966 นายรุสลี เจะนิ
62133003967 นางสาวรุ6งรัศมี ดําดี
62133003968 นางสาวณัฏฐริณีย� ทองฉิม
62133003969 นายซัมรี อาแว
62133003970 นายนิฮัมซัน กายอ
62133003971 นางสาวธนกาญจน� สงเดช
62133003972 นางสาวอริสา มะยี
62133003973 นางสาวเสาวลักษณ� กระบัตร
62133003974 นางสาวสุภาวดี มรกต
62133003975 นางสาวศศิธร ชนะภัย
62133003976 นางสาวยามีละห� ยามา
62133003977 นายณัฐพงศ� ลิ่มอุสันโน
62133003978 นางสาววันวิสาห� ย้ิมแก1ว
62133003979 นางอนุชดา เดชอดิศัย
62133003980 นายพงศธร เพชรตีบ
62133003981 นางสาวอรทัย ขวัญทอง
62133003982 นางสาวประกายมาศ ทรงมะลิ
62133003983 นางสาวสุณิสา แก1วรุ6ง
62133003984 นายณัฐวัตร แว6นแก1ว
62133003985 นางขวัญฤทัย ต้ังภัทรากุล
62133003986 นางสาววาซินีย� ยูนุ
62133003987 นางสาวนูรูลฮูดา ไพเราะ
62133003988 นายธนอรรถ กฤศวงศ�งาม
62133003989 นางสาวซารีณี เจ?ะหลง
62133003990 นางน้ําทิพย� สายทองแท1
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62133003991 นางสาวณิลาวัฒน� เผือกยอด
62133003992 นางสาวศุภวรรณ� นวลละออง
62133003993 นางสาวจิณณะ นิคมจิตร
62133003994 นางปBทมา มะดือเร?ะ
62133003995 นางสาวสิรินดา รักมณี
62133003996 นางสาวฮําสะ ดําพิลา
62133003997 นางสาวสโรชินี ชมจินดา
62133003998 ว6าที่ ร.ต.สุไลมาน แวนาแว
62133003999 นางสาวจุฑาภัค ถ่ินถาน
62133004000 นายธีรยุทธ วงศ�ช6วย
62133004001 นางสาวลลิตา คงช6วย
62133004002 นางสาวณัฐวดี ลิ่มวงศ�วัฒนานัน
62133004003 นายสันติภาพ โหดสุบ
62133004004 นางสาวญาสุมินทร� หมาดหลํา
62133004005 นางอมรรัตน� อารีหมาน
62133004006 นายฟาอิช สุวรรณจินดา
62133004007 นางสาวอัสนา คงแดง
62133004008 นางสาววงศ�ชนก ไชยสงคราม
62133004009 นางสาวสมิหลา จิตต�ดําริ
62133004010 นางสาวซามีเร?าะห� บือโต
62133004011 นายอธิศ รัตนนราพล
62133004012 นายวัฒนะ ก่ิงเล็ก
62133004013 นางสาวณัฐชานันท� พงค�สุวรรณ
62133004014 นางสาวลัดดาวัลย� คงอินทร�
62133004015 นางสาวฟาอีซะห� ซงตายา
62133004016 นายสุเอม ชูพันธ�
62133004017 นางสาวมินตรา ขานโบ
62133004018 นางสาวนาอีมะห� ปDแนบาโง
62133004019 นางสาวณัฐวดี คงชนม�
62133004020 นางสาวอรอนงค� อ6อนรักษ�
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62133004021 นางสาวปBณจพร บัวบาน
62133004022 นายศุภณัฐ อักษรศิริ
62133004023 นายนรินทร� บัวแก1ว
62133004024 นางสาวรวิภา เศรษฐพงศ�
62133004025 นางสาวกัลยาณี เดชะคําภู
62133004026 นายบุรัสกร มานะกล1า
62133004027 นางสาวธนาภรณ� ศรีพล
62133004028 นางสาวกนกวรรณ สายบุตร
62133004029 นางสาวภาสินี หงษ�มณี
62133004030 นายอดิศักด์ิ มากทอง
62133004031 นางสาวณัฐกานต� พานิชกร
62133004032 นางสาวโชติมณี บํารุง
62133004033 นางสาวชัชชุมา คํามณี
62133004034 นางสาวรอซีด?ะ ปูซู
62133004035 นายชนินทร ศรีวโร
62133004036 นางสาวป�ยวรรณ ทัศนากร
62133004037 นายวิสุทธ์ิ ศรีหมอก
62133004038 นางสาวรุจิรา ฮิ่นเซ6ง
62133004039 นางสาวเกสร คละจิตร
62133004040 นางสาวพิศเพ็ญพร หนูวงศ�
62133004041 นายมณฑล ศรีสุวรรณ
62133004042 นายกฤษฎา กวดขันธ�
62133004043 นางสาวศจี ไชยภูมิ
62133004044 นางสาวฟ�ตเราะห� ยะปา
62133004045 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุกัญญา ผดุงผุด
62133004046 นางสาวฮาบีบะฮ� แต
62133004047 นางสาวฐานิตา ภพทวี
62133004048 นางสาวกมลภัทร� ไชยสวนแก1ว
62133004049 นางสาวรุ6งพิศุทธ์ิ หยงสตาร�
62133004050 นายคมพิศิษฐ� หนูอินทร�
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62133004051 นางสาวสวนนท� พุทธกูล
62133004052 นางสาวอาซีซ?ะ หม่ันอู
62133004053 นางสาวนูร�รี อาแว
62133004054 นางสาวพจนีย� โชคเก้ือ
62133004055 นายฟามีน แขวงบู
62133004056 นางสาววิภาวี มะเด่ือ
62133004057 นางสาวอิงอร สรรนุ6ม
62133004058 นางสาวปวีณา สุวรรณ
62133004059 นางสาววิไลวรรณ อินทรัตน�
62133004060 นางสาวอภิสรา ทันยุภัก
62133004061 นางสาวกนกพร พิทักษ�ศานต�
62133004062 นางสาวอาอีซะ มุณี
62133004063 นางสาวศิริวรรณ หนูทับ
62133004064 นายสุภกิจ คงสวัสด์ิ
62133004065 นางสาวเมษา แซ6เลื่อง
62133004066 นางสาวฮามีซา เนือเรง
62133004067 นางสาวมัสลิน รุ6งภิญโญ
62133004068 นางสาวผกาทิพย� พักประเสริฐ
62133004069 นายณัฐกร รัตนโชติ
62133004070 นางสาวลัดดาวัลย� หนูหวาน
62133004071 นางสาวนริศรา ไปยโพศรี
62133004072 นายฐาปนนท� นพสุวรรณ
62133004073 นางสาวขวัญฤดี นราภิรมย�
62133004074 นางสาวฮาซาน?ะ เจ?ะซอ
62133004075 นางสาวณัฐจิรา เส็นเส็ม
62133004076 นางสาวจิตสุภา สีผม
62133004077 นางสาวอลิตา ด6อเส?าะ
62133004078 นางสาวอินทิรา รัณรงค�
62133004079 นายมังกร แก1วลอย
62133004080 นางสาวอสมาภรณ� โชติธรรม
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62133004081 นางสาวมูซีนา ดอเลาะ
62133004082 นางสาวเมษวดี คงวุ6น
62133004083 นางสาวนัสเร?าะ เหล็มและ
62133004084 นางสาวอาริตา นามัย
62133004085 นางสาวณัฐกานต� ด1วงทอง
62133004086 นายคฑาเทพ ศักด์ิวรเดช
62133004087 นางสาวอุไรวรรฬ แก1วมณี
62133004088 นางสาวสุนิสา ทองขาวเผือก
62133004089 นางสาวรอฮายา วิชา
62133004090 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�จบ
62133004091 นายรณชิต พัฒโณ
62133004092 นางสาวเกศรา สักพันธ�
62133004093 นางสาวขนิษฐา ทองขาว
62133004094 นายหิรัญพงฒ� วิเศษสินธุ�
62133004095 นายสมเกียรต์ิ ชูศรี
62133004096 นางสาวฟาริด1า หมานระเด็น
62133004097 นางสาวศศิมาภรณ� แก1วจุลพันธ�
62133004098 นางสาวรวิวรรณ สายวารี
62133004099 นางสาวป�ยนุช สังข�น1อย
62133004100 นางสาวสกุณา ศรีจรัส
62133004101 นางสาวสุพิชญา กุ1งมณี
62133004102 นางสาวมนสิกานต� ตอแลมา
62133004103 นายยาซีน ยุโส?ป
62133004104 นางสาวอัสมา หนิเจริญ
62133004105 นางสาววริศรา สินสาย
62133004106 นายสัมพันธุ� รอดสงค�
62133004107 นายอนุชิต อุณนะรูจร
62133004108 นายสัณหณัฐ สังข�ทอง
62133004109 นางสาวศศิวรรณ ปรีชา
62133004110 นางสาววิชญาพร ด1วงเอียด
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62133004111 นางสาวจิรัชญาณิช คงช6วย
62133004112 นายอารัช แซะอาหลี
62133004113 นางสาวปภาวรินทร� จุลวัจน�
62133004114 นางสาวพิมายทิพย� ไชยบุญแก1ว
62133004115 นางสาวมลฤดี น้ําทิพย�
62133004116 นางสาวณัฐวะดี สิตะรุโณ
62133004117 นายศุภกิตต์ิ ณะชัอย
62133004118 นางสาวสุนันทา ภู6ระหงษ�
62133004119 นายณัฐพัชร� เธียนชัยวัฒนา
62133004120 นางสาวนดา จุฑานันท�
62133004121 นางสาวเรวดี ตําแอ
62133004122 นางสาวจิดาภา ลาภวงศ�
62133004123 นางสาวกนกพร แก1วมาก
62133004124 นางสาวจันจิรา นุ6นสง
62133004125 นางสาวจุฑามาศ ยาม6วง
62133004126 นายรังสิเมศวร� จันทร�วิไชย
62133004127 นางสาวแก1วมะลิ เสนทอง
62133004128 นางมณฑาทิพย� ศิริศักด์ิ
62133004129 นางสาวชัฐฏ�ชญา หะหมาน
62133004130 นายบรรณวิทิต จําเริญนุสิต
62133004131 นายวิทยา สุขเสน
62133004132 นางสาวนิธิตา หนิโซ?ะ
62133004133 นางสาวสุรายยา หะยีมูน?ะ
62133004134 นายกฤตนัย เพ็ชรหวน
62133004135 นายธนกฤต บุญรังษี
62133004136 นางหนึ่งฤทัย ทาราศรี
62133004137 นางสาวฟ�รดาว หะยีสะแลแม
62133004138 นางสาวสิรินทร� ไสลเพชร
62133004139 นางสาวซูไรยา กาหลง
62133004140 ว6าที่ร1อยตรีหญิงเกศกมล จันทร�ภักดี
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62133004141 นางสาวปBทมา ดุลยกุล
62133004142 นางสาวชนิดาภา เพ็ชรโภคา
62133004143 นางสาวนุร�อีนซัน สะอิ
62133004144 นางสาวฮาอีละห� สแลแม
62133004145 นางสาวสุธาลินี เต็มรัตน�
62133004146 นายพัสสน หนูบวช
62133004147 นางสาวพิชชาวีร� ศิริบุญ
62133004148 นางสาวศราวดี จุลสุวรรณ
62133004149 นายจิรายุส ทองเปUนเพ็ชร
62133004150 นางสาวนาดียา นากอ
62133004151 นายวัชเรศ ทองโชค
62133004152 นางสาวนพจิรา อินเอิบ
62133004153 นางสาวมัรญาน กรียอ
62133004154 นางสาววิยดา สะแร?ะมุหมีน
62133004155 นายบรมพร แก1วมัน
62133004156 นางจิราวรรณ คงเรือง
62133004157 นางสาวกนกอร อินทจันทร�
62133004158 นายอาลาวี เซ็งสาอิ
62133004159 นางสาวสุจิตรา จรเสมอ
62133004160 นายอับดุลเร?าะมาน อิสเฮาะ
62133004161 นางสาวนิฮานีตา มัยเซ6ง
62133004162 นายจิรวุฒิ ม่ันคง
62133004163 นางสาวนาบี ศรีสะอาด
62133004164 นางสาวจุฑากานต� ทองหลาม
62133004165 นางสาวกามีละห� หะมะ
62133004166 นายพัชรธร ชูศรีทอง
62133004167 นางสาวชวินดา จันทรัตน�
62133004168 นายเอกนที เอกาพันธ�
62133004169 นางสาวอนงนาฏ มีมุสิทธ์ิ
62133004170 นางสาวลาตีฟะฮ� สุหลง
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62133004171 นายอรรตชัย บินล6าเต?ะ
62133004172 นางเรวดี คงแก1ว
62133004173 นางสาวกรรณิการ� แก1วนุ6น
62133004174 นายเจษฎา เกษรเกศรา
62133004175 นางสาวอภิวรรณ ใจสว6าง
62133004176 นางสาวสุดารัตน� สุขบัวแก1ว
62133004177 นางสาวอรวรรณ รัตนวิก
62133004178 นางสาวกุลธิดา นวลเมือง
62133004179 นายอนัฐชัย ลิ่มสกุล
62133004180 นางสาวอังคณา แสงเพ็ชร
62133004181 นางสาววิไลลักษณ� ถีราวุฒิ
62133004182 นางสาวต6วนฮัฟณีย� ปาเต?ะ
62133004183 นายอาหามัด เจ?ะเง?าะ
62133004184 นายฑัฐพล หนูจันทร�
62133004185 นางสาวสถิดาภรณ� บุญมาก
62133004186 นางสาวณิชกมล พรหมมาน
62133004187 นางสาววิซยา ดาโอะ
62133004188 นางสาวธัญนรัตน� ไหมเหลือง
62133004189 นางสาวสศิยา นกเกตุ
62133004190 นายเปรมพงศ� ชอบนิทัศน�
62133004191 นางสาวจันทนา วัฒนากนกวงศ�
62133004192 นางจุฑามาส ทองปรุง
62133004193 นางสาวมุศิรา สอเหลบ
62133004194 นายมนัสชัย ขุนฤทธ์ิ
62133004195 นายสิทธา ชุมแคล1ว
62133004196 นางชวัลกร แสงศรี
62133004197 นางสาวขวัญกมล กุลจินต�
62133004198 นายวรโชติ เสถียรวงศ�นุษา
62133004199 นางสาวชนนิกานต� พูลแก1ว
62133004200 นางสาววริษา บินสอาด
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62133004201 นางสาวภัณฑิรา พันเยาว�
62133004202 นางสาวบุศรินทร� บินโตะใบ1
62133004203 นางสาววงศรี บุญรอด
62133004204 นางสาวคอลีเยาะ สาและมะ
62133004205 นางสาวจุฑามาศ จุลสําอางค�
62133004206 นางสาวอาภัสรา เอียดปุ\ม
62133004207 นายภราดร แก1วอัมพร
62133004208 นางสาวกวินธิดา จันสมคง
62133004209 นางสาวขวัญฤทัย แก1วทอง
62133004210 นางสาวศศิกานต� รอบคอบ
62133004211 นางสาวอาอีเสาะ หะยีแวนาแว
62133004212 นางสาวณัฐวรรณ เรืองรุ6งโรจน�
62133004213 นายชัยยัน คีรีเดช
62133004214 นางสาวจุไรรัตน� ขุนปBตถา
62133004215 นางสาวนูรอาฟDซาร� บราเฮง
62133004216 นางสาวพาตีเมาะ ดีเย?าะ
62133004217 นางสาวเบญจมาศ หนูวงษ�
62133004218 นางสาวอมรทิพย� สะอาด
62133004219 นายมูฮัมหมัดชุกรี มาหนะ
62133004220 นางสาวภูริดา สุวรรณดวง
62133004221 นายศุภชีพ จินดารัตน�
62133004222 นายจันทราวุธ นวลเจริญ
62133004223 นางสาวฉัตรธิรา หวังสาและ
62133004224 นางสาวพจนา แซ6ว6อง
62133004225 นางสาวศุภนิดา สาราบรรณ�
62133004226 นางสาวซีตีฟาชีรา ยูโซ?ะ
62133004227 นายภาสกร ภัทรชีวกุล
62133004228 นางสาวสุวรรณี มาหะมะ
62133004229 นางสาวอัจฉราวรรณ พันกาแด
62133004230 นางสาวพาดีละห� แวอาแซ
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62133004231 นายนิซาอีดี นิมะ
62133004232 นางสาวนาซูฮา อาแว
62133004233 นางสาวพรรณนิภา ดวงจันทร�
62133004234 นางสาวรุ6งทิพย� ด1วงศรีทอง
62133004235 นางสาวอาอีเสาะ มูซอ
62133004236 นายปฏิวัติ จันทบูรณ�
62133004237 นางสาวฉัตรสุดา ไชยเดช
62133004238 นางสาวสินจัย แพวงศ�จีน
62133004239 นางสาวพาตีฮะห� บือราเฮง
62133004240 นางสาวณิชชาวีณ� เลิศกุลธนานันต�
62133004241 นางสาวนูรีฮัน สามะ
62133004242 นางสาวนันทพร อรัญวารี
62133004243 นางสาวจุฬาลักษณ� สุวรรณวงศ�
62133004244 นางสาวอัสนะห� สาเมาะ
62133004245 นางสาวณัฏฐนิช ทองสุข
62133004246 นางสาวเฉลิมวรรณ ทองดํา
62133004247 นางสาวณัฐธยาน� หม่ืนหนู
62133004248 นายเจตนิพัทธ� ศุภรพิพัฒน�
62133004249 นายคณิศร อุดร
62133004250 นายสามารถ หวันล6าโส?ะ
62133004251 นางสาวชมพูนุท สุวรรณรัตน�
62133004252 นายพิษณุรัก อุทธกัง
62133004253 นางสาวกัณฐาภรณ� สกุลหรัง
62133004254 นายมะยูดิง ยูโซะ
62133004255 นางสาวสุภัทรษร บัวทอง
62133004256 นายรุสลัน เด็ง
62133004257 นางสาวสกุลรัตน� จันทร�มณีย�
62133004258 ว6าที่ รต.หญิงศรัญญา หลีเจริญ
62133004259 นางสาวนูรฮูดา สาและ
62133004260 นางสาวรัญชนา ตอหิรัญ
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62133004261 นางสาวฮุสนี เยะสะ
62133004262 นางสาวชนิตา โพธ์ิพงษา
62133004263 นางสาววัชราภรณ� พิศภักด์ิ
62133004264 นางสาวปBทมา จิหามาตร�
62133004265 นางสาวปนัดดา พูนเกิด
62133004266 นางสาวรอบียะ สะมะแอ
62133004267 นางสาวนัสรินทร� ตาพา
62133004268 นางสาวมัสกะ ปุละ
62133004269 นางสาวเบญญา เชื้อเมืองพาน
62133004270 นายวันจักรี โชติรัตน�
62133004271 นายสนั่น สุขสวัสด์ิ
62133004272 นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ
62133004273 นางสาวนาดา การีอูมา
62133004274 นางสาวรอฮานี ยีมะลี
62133004275 นางสาวอามานี ยูโซะ
62133004276 นางสาวยูราตี บินแวอีซอ
62133004277 นางสาวณัฐณิชา ธรรมกิรติ
62133004278 นายอรุณ ศรียาน
62133004279 นายสุรเชษฐ� พุฒยืน
62133004280 นางสาวฮานีดา บูละ
62133004281 นางสาวนูรีฮะ ยามา
62133004282 นางสาวอรชุดา ฉายรุ6งเรือง
62133004283 นางสาวอาซียะห� หะยีแยนา
62133004284 นางสาวธัญชนก สโมสร
62133004285 นางสาวภาวิณี เซ6งเข็ม
62133004286 นางสาวมัลลิกา รอดทองเสน
62133004287 นางสาวธิปทิวา เกตุทองดี
62133004288 นายเอกสิทธิ รักรุย
62133004289 นางสาวเจนจิรา ธัมเสน
62133004290 นางสาวเปรมฤทัย ฉ้ินเต้ียง
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62133004291 นายต6วนอับดุลรอเซด โตะรายอ
62133004292 นางสาวยุวดี รับประยูร
62133004293 นายกฤษฎา ประสารสุข
62133004294 นางสาวสุวรรณา บุงอสตูล
62133004295 นางสาวนูรฮายาตี สะนิ
62133004296 นายจิระศักด์ิ ศิริพันธ�
62133004297 นางสาวภรภัทร ณ ระนอง
62133004298 นางสาวกวิสรา สิขะโต
62133004299 นางสาวเรณุกา ปานแจ6ม
62133004300 นางณัฐพร สารบุตร
62133004301 นางสาวนูรีดา สาแหละ
62133004302 นางสาวซุไรดา เจะนิ
62133004303 นายจารุเดช นะสุย
62133004304 นางสาวราชาวดี ศรีหม่ัน
62133004305 นางสาวหทัยชนก เก้ือพันธ�
62133004306 นางสาวอัญชลี แก1วมาก
62133004307 นางสาวนูฮานี อุเซ็ง
62133004308 นางสาวธนพร บินเตล็บ
62133004309 นางสาวณัฎฐณิชา อ6อนเงิน
62133004310 นางสาวเบญจมาพร แก1วน6าน
62133004311 นางสาวสิตีมาเหรียม บาบวด
62133004312 นายนลธวัช ลีโคตร
62133004313 นางสาวจารุวรรณ สมีราย
62133004314 นางสาวป�ยธิดา ไกรวัลย�
62133004315 นางสาวไอยซะห� บูระซา
62133004316 นายสุกฤษฏ์ิ กันพ1นภัย
62133004317 นางสาวนัทลีภรณ� ชุมแก1ว
62133004318 นายอรรถนิรุทธ์ิ บริสุทธ์ิ
62133004319 นางสาวนาอีหม?ะ ยูซง
62133004320 นายธนวินท� สุขเก้ือ
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62133004321 นางอารีตา รอดเสน
62133004322 นางสาวสุกัญญา ปBญญานิล
62133004323 นางสาวธิดารัตน� สะอาด
62133004324 นางสาวสุภาพร ขุนทอง
62133004325 นางสาวสุธิดา ร6มสกุล
62133004326 นางสาวญาริณี บุญญพิสัณห�
62133004327 นางสาวอัญญานี พุ6มพุฒ
62133004328 นางสาวผะอบ ขุนละออง
62133004329 นางสาวปภัสนันท� บูอนันต�
62133004330 นางสาวคอดีเย?าะ หลังยาหน6าย
62133004331 นางสาวลัดดาวัลย� ตุนยะสุข
62133004332 นางสาวรุสนา เต?ะหมาน
62133004333 นางสาวภัสรา คงแก1ว
62133004334 นายขจรฤทธ์ิกานต� กุลพัทธ�สร
62133004335 นางสาวนันทัชพร เก้ือกิจ
62133004336 นางสาวเสาวลักษณ� สุขพรหม
62133004337 นางสาวอุมัยรี หมาดหนุด
62133004338 นายธีรภัทร ทองคง
62133004339 นายวรชิต แดงขํา
62133004340 นายศราวุฒิ สงเอียด
62133004341 นางสาวสุรีย�มาศ หูเขียว
62133004342 นางรอมละ เจะเล?าะ
62133004343 นายพีรพัฒน� แก1วทวี
62133004344 นางสาวกชกร เลิศกิตติไพบูลย�
62133004345 นางสาวนูรีนา มาม?ะ
62133004346 นางสาวรูสนี ยามา
62133004347 นางสาวจุฑามาส คิดรอบ
62133004348 นายอาดือนัน ดอเลาะ
62133004349 นางสาวชุติมา เพชรเชนทร�
62133004350 นางสาวอรวรรณ เหล6าประชาวิทย�
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62133004351 นางอรวรรณ คงยะฤทธ์ิ
62133004352 นางสาวสุภัสสรา หมัดสา
62133004353 นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
62133004354 นายภคเมธ ขาวเกตุ
62133004355 นางสาวสุตาภัทร แก1วเกาะสะบ1า
62133004356 นางสาวอรัญญา มาลินี
62133004357 ว6าที่ ร.ตไตรรงค� แหละกุบ
62133004358 นายนฤเทพ บินตุเหล็ม
62133004359 นางสาวกูมีนี บุดี
62133004360 นางสาวชุติกาญจน� รัตนย่ิง
62133004361 นางสาวเพ็ญแข อนุกูล
62133004362 ส.ต.ท.อัมรัน ยะ
62133004363 นางสาวปาราฮานา เม็ดมะหะหมัดนุช
62133004364 นางสาวสุทธิชา มาลากูล
62133004365 นายชวลิต เสือชาวป\า
62133004366 นายเรืองชัย ทองเถ่ือน
62133004367 นางสาวภัครส พรหมจรรย�
62133004368 นายอาบีดีน ฮามะ
62133004369 นางสาวชุติมณฑน� แก1วเกลี้ยง
62133004370 นางสาวสุนิสา หนูนวล
62133004371 นางสาวอาอีซะฮ� กอและ
62133004372 นางสาวอาทิตยา คงเมือง
62133004373 นางสาวปาลิดา สุทธิชี
62133004374 นางสาวธัญลักษณ� ดวงสนิท
62133004375 นายสุไลมาน มะนอ
62133004376 นางสาวกนกรัตน� บินโส?ะ
62133004377 นายญานภัทร สุทธิสังข�
62133004378 นางสาวจันจิราพร แซ6โค1ว
62133004379 นางสาวเพ็ญนภา เพ็งงาม
62133004380 นางสาวกนกวรรณ สีราม
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62133004381 นางสาวลินดา เจ?ะโซ?ะ
62133004382 นางสาวนูรไอนีย� เจะดือราแม
62133004383 นายพริบอนัมต� สาเหาะ
62133004384 นางวรรนวฤน อภิรติธนทรัพย�
62133004385 นางสาวพจนลักษณ� ตรีอุดม
62133004386 นางสาวนิฮานาน ตุยง
62133004387 นายอิทธิเทพ ทองนุ6น
62133004388 นายปรมินทร� ปานแก1ว
62133004389 นางสาวอาดีลา ดอเล?าะ
62133004390 นายวรพจน� จันทร�อินทร�
62133004391 นางสาวรูสมีนี มะแซ
62133004392 นางสาวสิรีธร ทิศสักบุรี
62133004393 นางสาวสุรางคณา ศิริครินทร�
62133004394 นายซัยยูฮัน จินตรา
62133004395 นางสาวอาซีมะฮ� บือโต
62133004396 นายภูวดล ล1วนฤทธ์ิ
62133004397 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ สาระณะ
62133004398 นางสาวมารีนา เล?าะปาแต
62133004399 นางสาวพรพรรษา กูลเก้ือ
62133004400 นางสาวคอลีฟะฮ� แปเฮาะอีเล
62133004401 นางสาวจิราพร ทองแปJน
62133004402 นางสาวนูรีซัน สา
62133004403 นางสาวจินดาหรา บุญมาเลิศ
62133004404 ว6าที่ร1อยตรีกิตติชัย แก1วบุญส6ง
62133004405 นายมูหัมมัดซอดิ เจ?ะแว
62133004406 นางสาวธนาพร สมใจ
62133004407 นางสาวกฤตติกา จันทร�น1อย
62133004408 นายนุช ยาแม
62133004409 นางสาวนิรมล ยกต้ัง
62133004410 นางสาวศุภวรรณ ยูโซะ
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62133004411 นางสาววิศรุตา คงทอง
62133004412 นางสาวอาตีกะห� สะอิ
62133004413 นางสาวอมีเราะห� สะอง
62133004414 นายบาฮารง เจะหะ
62133004415 ร1อยตํารวจโทพัลลภ ทองสลับล1วน
62133004416 นางสาววิลาสินี ต้ังรุ6น
62133004417 นางสาวอรวรรณ บุญศัพท�
62133004418 นางสาววัชราภรณ� คงเสถียร
62133004419 นางสาวพัชราภรณ� ทองนิ่ม
62133004420 นางสาวสลิตา อุบลจินดา
62133004421 นางสาวนัฎสิมา ม6าหมูด
62133004422 นางสาวฟาดีละห� เจ?ะเง?าะ
62133004423 นางสาวจิตราพร นวนสุวรรณ�
62133004424 นางสาวซูไฮลา เจ?ะนิ
62133004425 นางสาวแวนูรียะห� แวสแลแม
62133004426 นางสาวนฤมล ศรีสุข
62133004427 นางสาวผกามาศ ศรีประสงค�
62133004428 นางสาวจันทิรา หลีคง
62133004429 นางสาวปาลิตา โอสถวิสุทธ์ิ
62133004430 นางรัชนี ไกร
62133004431 นางสาวอัชวีท� เอียดบุญ
62133004432 นางสาวณัฐธิดา พุทธกูล
62133004433 นายศักด์ิชัย ปานด1วง
62133004434 นางสาวธนัญญา สีคง
62133004435 นางสาวทรรศนธร ไชยานุวงศ�
62133004436 นายภาสกร ช6วยรัตนะ
62133004437 นางสาวศิรินญา ฉายากุล
62133004438 นางสาวทิพย�วรรณ แอนิ่ม
62133004439 นางสาววริศรา รุจิเมทินีกุล
62133004440 นางสาวอรทัย เทพเกลี้ยง
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62133004441 นายวีระชัย คุ1มแคว1น
62133004442 นางสาวยาวาเฮร� อาแว
62133004443 นางสาวเจนเนตร พิทักษ�วงศ�
62133004444 นางสาวมณฑิยา จู1สวัสด์ิ
62133004445 นางสาวขนิษฐา ยุโสะ
62133004446 นางสาวนูรอีมาน ละเต?ะ
62133004447 นางสาวกาญจนา พะริกะ
62133004448 นางสาวนูรีซัน เต?ะซา
62133004449 นายจตุพล ทรัพย�มาก
62133004450 นายไชยวัศ ชิงแก1ว
62133004451 นางสาวนัสรียะห� ปูแทน
62133004452 นางสาวมูณาดา ดะเลง
62133004453 นางสาวยามีล?ะ สะดียามู
62133004454 นางสาววิไลวรรณ ปริศวงศ�
62133004455 นายอับดุลตอเละ มะเสาะ
62133004456 นางสาวนูรไฮดา การีอุมา
62133004457 นายธวัชชัย เสนอใจ
62133004458 นายชนินทร�พล อินทองปาล
62133004459 นางสาวทิพากร บัวเทพ
62133004460 นางสาววรญา โพธ์ิเอี่ยม
62133004461 นางสาวกาพาณี หะยีสะมาแอ
62133004462 นางสาวจุฬาลักษณ� เจะอุมง
62133004463 นางสาวนูรุลอีมาน มณีหิยา
62133004464 นางสาวอามีนี ราชภักดี
62133004465 นายศรัญWู จันทวดี
62133004466 นางสาวมาเรียณี ระเซาะ
62133004467 นางสาวบัณฑิตา เสวงษ�รักษ�
62133004468 นางสาวนูรีซัม สาหนุ
62133004469 นายไซยฟุดดีน กูนิง
62133004470 นายเอกยศ เก1าเอี้ยน
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62133004471 นางสาวอธิษฐญา อิสระศักด์ิ
62133004472 นางสาวศกลวรรณ สุขเกษม
62133004473 นางฐิติกาญจน� เรืองช6วย
62133004474 นายจตุพล เพ็งมี
62133004475 นางสาวอัมรา หนูพุ6ม
62133004476 นางสาวกมลวรรณ กล6าวเกลี้ยง
62133004477 นางสาวอัจฉรา นวลเต็ม
62133004478 นายอัฟฟBนดี เจะเลาะ
62133004479 ว6าที่ร1อยตรีหญิงปวีณา หลวงหนิ
62133004480 นายเรวัต� ทองขจร
62133004481 นางสาวปวีณา เสียงหอม
62133004482 นางสาวก่ิงแก1ว ตันติโกวิทย�
62133004483 นางสาวขวัญชนก ทองใหญ6
62133004484 นายอาหะมะ หะยีมะสาและ
62133004485 นางสาวสุไรยา บินหมัด
62133004486 นายพัชรพล รัตนถาวร
62133004487 นางสาวซูร�บัยดะฮ� เจ?ะเง?าะ
62133004488 ว6าที่ ร.ต.ภูธิป สุระสิทธ์ิ
62133004489 นายจีรพงศ� ปาละวงศ�
62133004490 นางสาวซําซูรี มือดือเลาะ
62133004491 นางสาวไมสุรีย� ควนเค่ียม
62133004492 นายธรรมรัตน� ดํารงค�
62133004493 นายพงศธร เจะสาอิ
62133004494 นางสาวแสงนภา เจริญพงศ�
62133004495 นางสาวนฤมล หัตถบูรณ�
62133004496 นางสาวอาลัด สะตือมา
62133004497 นางสาวกริณฑา เรืองสุวรรณ
62133004498 นางสาววรกมล ทองบุราณ
62133004499 นายวิชญ�พล โมลิโต
62133004500 นางสาวภคมน ไชยช6วย
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62133004501 นางสาวภริสฐิญา แซ6จิว
62133004502 นางสาวปาริฉัตร คําเจริญ
62133004503 นางสาวขวัญเรือน ช6วยเกลี้ยง
62133004504 นางสาวศศิธร หนูสุวรรณ�
62133004505 นางสาวลลิตภัทร รอดเข็ม
62133004506 นางสาวอาสูนา นาปาเลน
62133004507 นางสาวนูร�ฮาซิซีน ฮามิ
62133004508 นางสาวอาวาต๊ิฟ ยูโซ?ะ
62133004509 นายศุภวิชญ� นิ่มดํา
62133004510 นายกฤตยชญ� คําทอง
62133004511 นางสาวพัตมาวาตี เจ?ะแว
62133004512 นางสาวนูรมา ยูโซะ
62133004513 นางสาวพรณัชชา ลิ่มสถาพร
62133004514 นางสาวนารีรัตน� นพทวิท
62133004515 นางสาวพรปวีณ� สลักศรี
62133004516 นางสาวซาฟาวาตี นาพี
62133004517 นางสาวชาลิสา รอดคุ1ม
62133004518 นางสาวลัดดา ลัดดาวงศ�
62133004519 นางสาวรวิปรีญา หัวแท1
62133004520 นายสิทธิชัย ดียืน
62133004521 นางสาววชิรญาณ� วงศ�บํารุงเทวี
62133004522 นายอรรถพร พานิชกุล
62133004523 นางสาวอภิสรา เตียอินทรี
62133004524 นางสาวสาลินี สิรันทวิเนติ
62133004525 นางซูฮายา ยะโก?ะ
62133004526 นางสาวณัฐฑิยา จอมพงศ�
62133004527 นางสาวอมรศิริ เบิกบาน
62133004528 นางสาวอัมพิกา วิจิตรโสภา
62133004529 นายวรพจน� ศิริไพศาล
62133004530 นางสาวทัศนีวรรณ ศรีสําราญ
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62133004531 นางสาวฟาตีฮะห� เจะมะ
62133004532 นางสาวซาปูเราะห� ดอคอ
62133004533 นางสาวเขมวิกา ทองคําศรี
62133004534 นายอิดริส ราหมาน
62133004535 นายณัฐธัญ กมลเจริญ
62133004536 นางสาวนาซอรี เตะแต
62133004537 นางสาวอามณี สาและเร?ะ
62133004538 นางสาวกวินตรา หนูอุไร
62133004539 นางสาววันวิสา จุลบุญญาสิทธ์ิ
62133004540 นางสาวทติยา ศรีงาม
62133004541 นางสาวกชกร บุญโยม
62133004542 นางสาวฮุสนา มามะ
62133004543 นางสาวสุนิษา มีสุขศรี
62133004544 ว6าที่ร1อยตรีหญิงธนวรรณ ไทรทอง
62133004545 นางสาวนูรฟาซีลา หะยียูโซะ
62133004546 นางซาวาตี พูลสวัสด์ิ
62133004547 นางสาวปุณยวีร� โคจีจุล
62133004548 นางสาวปวีณา เภอสะแหละ
62133004549 นางสาวอามีนา หลีเส็น
62133004550 นางสาวอินทุอร ไทยนกเทศ
62133004551 นางสาวสารีณา หลงแซ
62133004552 นางสาวฮานีตา กูโน
62133004553 ว6าที่ ร.ต.หญิงวลัยกร ไชยภักดี
62133004554 นางแวซะ สะมะแอ
62133004555 นางสาวมูนีเร?าะ เจ?ะอุมา
62133004556 นายฐิตินันท� สุปรานนท�
62133004557 นางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
62133004558 นางสาวทิพย�ธิดา ฤทธิศักด์ิ
62133004559 นางสาวณัฐริกา สุวรรณรัตน�
62133004560 ว6าที่ร.ต.สรวิศ ไพโรจน�
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62133004561 นางสาวอารีรัตน� บินรัตแก1ว
62133004562 นายอนันต� หมันการ
62133004563 นางสาวเพ็ญนภา เจนชูบัว
62133004564 นายอภิวัฒน� จันคง
62133004565 นางสาวมารีนา หะยีมูซอ
62133004566 นางสาวมาเรียม ตือกา
62133004567 นางสาวอัจจิมา ศรีวิกะ
62133004568 นางสาวรุ6งนภา ลั่นสิน
62133004569 นางสาวอัจฉรา อรรถสุวรรณ
62133004570 นางสาวมารีน6า หีมสุวรรณ�
62133004571 นางสาวธิดานันท� พูนม6น
62133004572 นายชัญญาณัฏฐ� จันทร�กระจ6าง
62133004573 นางสาวชุติสรา จุลวรรณโณ
62133004574 นางสาวชุติกานต� ทิพย�จันทร�
62133004575 นายการียา อาลี
62133004576 นางสาวอาแอเสาะ กอแล็ง
62133004577 นายปณิธิ บัวทอง
62133004578 นางสาวณัฐกฤตรา มะสมัน
62133004579 นายมะรอยาลี มะอิ
62133004580 นางสาวสีตีนุรพา เวาะเจ
62133004581 นางสาวหัทยา บากา
62133004582 นายนรเทพ สังขรัตน�
62133004583 นางสาวรอฮายา เจ?ะหลง
62133004584 นายณัฐภัทร มานะ
62133004585 นายสราวุธ จุลจินดา
62133004586 นายกฤติเดช สองเมืองหนู
62133004587 นางสาววนิดา ไข6รอด
62133004588 นางสาวยูฮานะห� บูงอสายู
62133004589 นายรัฐพงศ� ทองดํา
62133004590 นางสาวชลธิชา วาระเพียง
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62133004591 นางสาวปBณวรรธน� รัตนพิบูลย�
62133004592 นายยาการี ฮาวอ
62133004593 นางสาวมณิสรา มามะ
62133004594 นางสาวอาฟDฟะห� อาแว
62133004595 นางสาวสุภาวดี รัตนรังษี
62133004596 นางสาวสีตีฟาตีเมาะ คามิ
62133004597 นางสาวอารีนา ยิมิง
62133004598 นางสาวปรียาภรณ� ลาภวงศ�
62133004599 นางสาวชาลิสา จิตศิริ
62133004600 นางสาวชัชชญา ชูสุวรรณ�
62133004601 นางสาวสุชาวดี จันทนชัย
62133004602 นางสาวจุฑารัตน� เหล็มเส็น
62133004603 นางสาวรุจิเรศ สุดแปJน
62133004604 นายเมธา ทองจันทร�
62133004605 นางสาวกฤษณา ถัดศรีไทย
62133004606 นายกิตติภัทร� รัตนโสภา
62133004607 นางสาวพรทิวา กวินจิรกิตต�
62133004608 นายสัมพันธ� เรืองขนาบ
62133004609 นางสาวนภลักษณ� คงเมือง
62133004610 นายป�ยะณัฐ ยืนยง
62133004611 นางสาวกชพรรณ ห6อจันทร�
62133004612 นายมาหามะ กาแบ
62133004613 นายธนธัส เชิญพันธกุล
62133004614 นางสาวมูรนี สาเมาะ
62133004615 นางสาวนูรฮายาตี กาเร็ง
62133004616 นางสาวภัทรวดี เฉลิมบุญ
62133004617 นางสาวมูนีเราะห� วายะโยะ
62133004618 นางสาวกัลยานีย� พราหมวงค�
62133004619 นายอภิสิทธ์ิ จินดาดวง
62133004620 นายวรเทพ ท6าจีน
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62133004621 นางสาววาสนา เสรีชาญพงษ�
62133004622 นางสาวฟBตมาวาตี สาเมาะแม
62133004623 นางสาวคอมีซะห� หะยีอาลี
62133004624 นายกนกศักด์ิ ดาหะตอ
62133004625 นายอนันต� ผลาอาด
62133004626 นางสาวพรจิรา นาแว
62133004627 นางสาววริษฐา พุทธังกุโร
62133004628 นางสาวนัจวาร� เจ?ะหนิบึแน
62133004629 นายนันทวุฒิ เหตุโดย
62133004630 นางสาวชุติกาญจน� แสงดี
62133004631 นางสาวกวินนา เหมมัน
62133004632 ส.ต.อ.กําพลวิทย� ศรีปาน
62133004633 นางสาวรุสนี ปาเซเลาะ
62133004634 นายปริวัติ แก1วอักษร
62133004635 ว6าที่ ร.ต.ไฟซู ดือราแม
62133004636 นางสาวนิอัฟนันต� สาแมง
62133004637 นายภานุวัฒน� ทองขาว
62133004638 นายทิวา หวังเกตุ
62133004639 นางสาวศรินทร�รัศม� จันทรัตน�
62133004640 นายวราเทพ แก1วถาวร
62133004641 นายวัชรพล มะลิแก1ว
62133004642 นางสาววิมล อินญา
62133004643 นางสาวนภัสกร รักคง
62133004644 นางสาวพัซละ เบ็ญยูนุ
62133004645 นายอับดลรอศักด์ิ หมาดอุมา
62133004646 นางสาววิวรรณทิพย� เดชะ
62133004647 นางสาวไลลา มะยีแต
62133004648 นางสาวมัลลิกา ปาลิตานนท�
62133004649 นายภาณุวัฒน� สุวรรณโชติ
62133004650 นางสาวหวันหมะ ปูตีลา
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62133004651 นายวิศรุต ขาวสุด
62133004652 นางสาวโสรยา ยะโกะ
62133004653 นางสาวจิราภรณ� สุขด1วง
62133004654 นางสาวปาริชาติ เสลบรรพต�
62133004655 นางซารีนา ดือราแม
62133004656 นางสาวมาซนี จะปะกิยา
62133004657 นางวนิดา รักเมือง
62133004658 นายฮันณาน แวนาแว
62133004659 นางสาวบุษกร พิณชูจิต
62133004660 นางสาวแคทชรียา ขําสุวรรณ
62133004661 นางสาวอังคณา ชิณศรี
62133004662 นางสาวสาวิตรี เหลือเทพ
62133004663 นางสาวอํามารีน6า ดาหะแมง
62133004664 นางสาวจงกลนี สมัครกิจ
62133004665 นางสาวซือราดา ยูโซ?ะ
62133004666 นางสาววารี บุญมี
62133004667 นางสาวป�ยฉัตร สิทธิศักด์ิ
62133004668 นางสาวสุพรทิพย� สมหวัง
62133004669 นางสาวประดับพร เจริญวงศ�
62133004670 นางสาวนัฟฮะห� ยูโซ?ะ
62133004671 นายอดุลรอพา เจ?ะกา
62133004672 นางสาวซาตีรา บือราเฮง
62133004673 นางสาวจุฑามาศ ศิริพร
62133004674 นายอานนท� สุรกําแหง
62133004675 นายณัฐกร บุญศรี
62133004676 นายณัฏภัทร ชูงาน
62133004677 นางสาวธัญญรัตน� เทพรักษ�
62133004678 นางสาวสุดารัตน� อุ6ยสกุล
62133004679 นางสาวนาอีมะห� กีละ
62133004680 นางสาวนูรียา เด6นดารา
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62133004681 นางสาวจุฑารัตน� เพชรกาศ
62133004682 นางสาวเสาวคนธ� แก1วชาย
62133004683 นางสาววริศรา หลีเหล็ม
62133004684 นายรังสฤษ ล6าหับ
62133004685 นางสาวประวีณา แหวนเงิน
62133004686 นางสาวนูรอัยน� เปาะเซ็ง
62133004687 นางสาวยุวดี ต6างสี
62133004688 นางสาวรัชฎาภรณ� พูลพงษ�
62133004689 นางสาวอรวรรณ อินทรศวร
62133004690 นางสาวอมรรัตน� ทองเสนอ
62133004691 นางสาวอาซีกีน นิจ?ะ
62133004692 นายอนรรฆ คชสาร
62133004693 นางสาวสุคนธ�ทิพย� พลผอม
62133004694 นางสาวหทัยรัตน� สุขสัย
62133004695 นางสาวการีหม?ะ แวนะไล
62133004696 นางสาวรอฮานี ยูโซะ
62133004697 นางสาวอรัญญา เส1งย6อง
62133004698 นางสาววิริยา ศรีสุข
62133004699 นางสาวธาราทิพย� สุขศรีแดง
62133004700 นายสุลัยมาน มะตาหยง
62133004701 นางสาวสายฝน คล1ายเพ็ชร
62133004702 นางสาวสุพัตรา ศรีวิมล
62133004703 นางสาวรัชดาพร มณีสุรัตน�
62133004704 นายรอสกี หายอ
62133004705 นางสาวธัญทิพย� ติระพัฒน�
62133004706 ว6าที่ ร.ต.มาลีกี มะหง่ีเร?ะ
62133004707 นางสาวนันทิกานต� เรืองกาญจน�
62133004708 นายภานุวัฒน� หนูรอด
62133004709 นายรุสดี สาลัง
62133004710 นางสาวมาสกาย?ะ สาอุ
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62133004711 นางสาวเกศณภาภรณ� ชนะทอง
62133004712 นายสุพพัต ไชยทวีชัย
62133004713 นางสาวพรชนก ศิริพุทธ
62133004714 นางสาวชนินาถ โชติกมาศ
62133004715 นางสาวกมลทิพย� ทองรักษ�
62133004716 นายอติวิชญ� ทองเนียม
62133004717 นายมะรูดิง ดามัน
62133004718 นางสาววรรณนิภา รักขาว
62133004719 นายณัฏฐกฤติ ว6องธนกฤต
62133004720 นางสาววิภา สัญวงค�
62133004721 นายนัสซอรี บิสลิมิน
62133004722 นายสิรวิชญ� อังศุกาญจนกุล
62133004723 นางสาวอาภาภัทร และปานแก1ว
62133004724 นางสาวกุลภัสสร� โกมลตรี
62133004725 นางสาววลัยลักษณ� ม่ันคง
62133004726 นางสาวนาซอฟะห� ซือราโอะ
62133004727 นางสาวธัญชนก สิกขะโต
62133004728 นางสาวอัญชลิกา ท6องแก1ว
62133004729 นายณภัทร แซ6ลิ่ม
62133004730 นางสาวคัทลียา เกปBน
62133004731 นางสาวยาณี นวลละออง
62133004732 นายอาดือนัน เดียได
62133004733 นางสาวจุฬาลักษณ� อินทไชย
62133004734 นางสาวอลิษา มรรคาเขต
62133004735 นางสาวสุชาดา ตันติเมธานนท�
62133004736 นางสาวอามาณี มะแซ
62133004737 นายเกริกฤทธ์ิ พุทธกูล
62133004738 นางสาวณัฐนันท� แซ6ตัน
62133004739 นางสาวนภาพร ถ่ินแก1ว
62133004740 นางสาวมนพร บัวระภา
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62133004741 นายเกียรติศักด์ิ แพ6งโยธา
62133004742 นางสาวป�ยเนตร โมทอง
62133004743 นางสาวโสรญา รักไชย
62133004744 นายยุทธพิชัย ช6วยเต1า
62133004745 นางสาวนัฏพร เพ็ชรชาติ
62133004746 นางสาววรรณนูซีลา ยาเต็ม
62133004747 นายเดชพนต� สีตะพงศ�
62133004748 นางสาวฮาซานะฮ� เทศอาเส็น
62133004749 นายอับดุลฮากิม มามะ
62133004750 นางสาวชนัฐกานต� สุขศรี
62133004751 นางสาวศุภวรรณ น1อยมณี
62133004752 นายวิชยานนท� สมใจ
62133004753 นางสาวปBทมวรรณ ก้ิมแก1ว
62133004754 นายสุริยะ ราชจันทร�
62133004755 นางสาวชฎาพร ขวัญเทพ
62133004756 นางสาวพีรยา ทองใส
62133004757 นางสาวสุปราณี ศรีจําเริญ
62133004758 นายปรมินทร� บุญสงค�
62133004759 นายพิพัฒน�พล สุวรรณละออง
62133004760 นางสาวสิรินญา กูลณรงค�
62133004761 นางสาวนูรอาซานี วาจิ
62133004762 นางสาวนิชนันท� สุขสุข
62133004763 นางสาววนิดา ด1วงเอียด
62133004764 นางสาววรีนาถ กองชิด
62133004765 นายกิตติทัต งามพร1อม
62133004766 นางสาวกัญญารัตน� แสงมณี
62133004767 นางสาวทิพนิภา ดีแก1ว
62133004768 นางสาวรัชนีพร หนูแย1ม
62133004769 นางสาวสุกัญญา โพธิรัตน�
62133004770 นางสาวณิชาภัทร ขันธ�ทอง
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62133004771 นางสาวจันทิมา บุญมาก
62133004772 นางสาวหทัยชนก อินทชัย
62133004773 นายชนาธิป วงศ�คําอินทร�
62133004774 นางสาวธันย�ชนก ปานชู
62133004775 นายพีระยุทธ� ประดิษฐวงค�กูล
62133004776 นางสาวกานต�พิชชา รักแปJน
62133004777 นางสาวมัณฑนา วงศ�กําแหง
62133004778 นางสาวซูนิต1าร� สาม6าน
62133004779 นางอรกานต� ซิมะ
62133004780 นางสาวพุทธิดา สุวรรณรัตน�
62133004781 นางสาวนุชติยา ด1วงจีน
62133004782 นางสาวกฤติยาภรณ� พชนะโชติ
62133004783 นางน้ําอ1อย ด1วงเหมือน
62133004784 นายกฤษชนัชญ� ทิพย�กระแสสินธุ�
62133004785 นางสาวซานีดา มะลีลาเตะ
62133004786 นางสาวสุพรรษา เกศรินทร�
62133004787 นางสาวจุณีรัตน� แซ6เหง6า
62133004788 นางสาวณัฐฌาวดี เล?าะหลี
62133004789 นางจิราพร ไชยศักด์ิ
62133004790 นางสาวต6วนสาปDหนะ รายอเงาะ
62133004791 นายธนภัทร แดหวัน
62133004792 นางสาวอรรณิษา ฮามิ
62133004793 นายสัณฐิติ สุวรรณ
62133004794 นางสาววิไลนุช ฉายวิเชียร
62133004795 นางสาวพรชิตา ชาญณรงค�
62133004796 นายธงชัย แกล1วกล1า
62133004797 นางมลสิรา อุ6นเมือง
62133004798 นางแวดารีย?ะห� เจะโก
62133004799 นายสิริพงศ� ฉิมผุด
62133004800 นางสาวสาธิดา เส็มหมัด
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62133004801 นายอิกคลาส นิแห
62133004802 นางสาวพนัชกร สมคิด
62133004803 นางสาวตรีรัตน� พันธุเณร
62133004804 นายสิริวัฒก� ช6วยบํารุง
62133004805 นายจํารัส ศรีสมพงศ�
62133004806 นายภูธเนท สงเก้ือ
62133004807 นางสาวพิมพ�ชนก เพชรสลับศรี
62133004808 นางสาวจิราภา เจริญผล
62133004809 นางสาวสูรายา แวกือจิ
62133004810 นางสาวนฤพร พูลสัตย�
62133004811 นางสาวมาเรียม บือราเฮง
62133004812 นางสาวธัญลักษณ� รอดสาย
62133004813 นางสาวฐิติมา ภูมิพัฒน�
62133004814 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�นวล
62133004815 นางสาวกนกวรรณ ไกรแก1ว
62133004816 ว6าที่ ร.ต.หญิงศศิเกตุ แว6นประดิษฐ�
62133004817 นายไซฮีรี สามะแม
62133004818 นายภัทรวิทย� นิมิตรถวิล
62133004819 นางสาวอาทิตยา จันทรา
62133004820 นางสาวธมกร บุญเจริญ
62133004821 นางสาวรอซีน?ะ อับดล
62133004822 นางสาวธัญญา หนูขวัญ
62133004823 นายณัฐกุล รัตนะชัยกุล
62133004824 นางสาวอริสา สุวรรณศิริ
62133004825 นางสาวฉัตรกมล ดําด1วง
62133004826 นางสาวจุรีพร ขาวเรือง
62133004827 นางสาวมีนา หมัดอะดํ้า
62133004828 นายจักรพันธ� นิลมล
62133004829 นายฮัมซี วาหลง
62133004830 นางสาวรัญชน�ธีรา ทองขวัญ
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62133004831 นางสาวจุฑาทิพย� สกุลจีน
62133004832 นางกุลธิดา เตย็บอารี
62133004833 ว6าทีร1อยตรีทวีศิลปS หนูชนะจิตร
62133004834 นางสาวสาอีด?ะ สะมะแอ
62133004835 นางสาวชญานุตม� เสนชู
62133004836 นางสาวจารุณี แก1วสม
62133004837 นางสาวมาลินี ตําแดสา
62133004838 นางสาวพาตือเมาะ อูแล
62133004839 นางสาวปวีณา นวลนิ่ม
62133004840 นางสาวกรวรรณ รัตนรังษี
62133004841 นางสาวนุสรา สันม6าหมีน
62133004842 นางสาวขวัญเนตร ทวีวัฒนา
62133004843 นางสาวพาตีเมาะห� ศรีเปJา
62133004844 นายวันสมาน หัดมัด
62133004845 นางสาววรัญญา รอดเสวก
62133004846 นายนพดล โสภณอดิศัย
62133004847 นางสาววรีภัทร ยังช6วย
62133004848 นางสาวพัชรา กุมพัน
62133004849 นางสาวเกปรียา น1อมอ6อนศรี
62133004850 นางสาวรัยนูน หะไร
62133004851 นางสาวจุฬาลักษณ� จงสุพรรณพงศ�
62133004852 นางสาวดวงนภา จิตมณี
62133004853 นางสาวมัสตูเราะ ดะเล็ง
62133004854 นางสาวผ6องพรรณ รัศมีปาน
62133004855 นางสาวธัญญรัตน� เพ็ชรมาก
62133004856 นางสาวตรีภัทร สังข�น1อย
62133004857 นางสาวสุภาพร เพชรกลับ
62133004858 นางสาวอัญญา หยังหลัง
62133004859 นางสาวพรรษา พรหมอ6อน
62133004860 นางสาวรอซีดะห� กะลูแป
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62133004861 นางสาวดูรีนะห� ตูแกบือซี
62133004862 นายฮาฟDซา รอนิง
62133004863 นางสาวนูไรฮัน มะ
62133004864 นางสาวอาซีซะ สะนอ
62133004865 นางสาวชญานิศ ลีละพันธ�
62133004866 นางสาวฮูดา ปาทาน
62133004867 นางสาวอามีด?ะ กาเกาะ
62133004868 นางสาวนัทวรรณ ปรีดาภาพ
62133004869 นางสาวสลิลทิพย� นิลแก1ว
62133004870 นางษาธิณี ชัยปุย
62133004871 นายธวัชชัย ฤทธิเดช
62133004872 นางสาวนัจญวา หัตนุ1ย
62133004873 นางสาวอัสมา สิมะยอ
62133004874 นายอิสระพงษ� อนุตรเวสารัช
62133004875 นายนัทสวี ชิตชลธาร
62133004876 นางสาวติเกาะ หม6าหลี
62133004877 นายชวัลวิทย� พรหมเมศร�
62133004878 นางสาวศุภัคพร แซ6เนี้ย
62133004879 นางสาวจนิจตา คงแปJน
62133004880 นางสาวณฐมน ทวีรัตน�
62133004881 นางสาววราภรณ� เสรีอภิวัฒน�
62133004882 นางสาววรรัตน� สินทับทอง
62133004883 นางสาวกรองพรรณ ดวงดี
62133004884 นางสาวจิรพรรณ หนูชูแก1ว
62133004885 นางสาวจันทร�จิรา นิลพงศ�
62133004886 นางสาวนาตาชา กาลูแป
62133004887 นางสาวจันทิมา เหลืองอ6อน
62133004888 นายชลธวัช ชุมชนะ
62133004889 นางสาวปทุมวดี เตียวป�ยกุล
62133004890 นางสาวศรัณย�พรขจี คีรีรัตน�
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62133004891 นางสาวณัฐชา กําเหนิดทอง
62133004892 นายคณาวุธ ชัยศิริ
62133004893 นายทศพร เย็นใจ
62133004894 นายเพลงพิสุทธ์ิ ณ ประศรี
62133004895 นางสาววรรณิศา ไชยสุวรรณ�
62133004896 นางสาวซานูรา ดอนา
62133004897 นางสาวลลิตา วุฒิเนตร
62133004898 นางสาวดวงธิดา ขําทิพย�
62133004899 นางสาวกฤษณา โอทอง
62133004900 นายอูบัยดิลละห� เจะดายอ
62133004901 นางสาวกชพร เพชรกาศ
62133004902 นางสาวมารีนา เชื่องยาง
62133004903 นางสาวศศิธร พวงแก1ว
62133004904 นายอภิสิทธ์ิ จันทิตย�
62133004905 นางสาวอรพิมล วิสมิตนันท�
62133004906 นางสาวกชกร ศรีภา
62133004907 นายอิมรอน หรันหลัง
62133004908 นางสาวรุสฟาตีมา ทิวาสมาน
62133004909 นางสาวนุชจรี พุฒแย1ม
62133004910 นางสาวปริยาภรณ� ทิชินพงศ�
62133004911 นางวณิชชา ดําประเสริฐ
62133004912 นางสาวกรกานต� แซ6เจีย
62133004913 นายอีลียัส อาแว
62133004914 นางสาวอารีรัตน� มีมุสิทธ์ิ
62133004915 นางสาวรัชดาภรณ� สุวรรณชาตรี
62133004916 นางสาวจุฑารัตน� ประสพแก1ว
62133004917 นางสาวสวลี ตุนยะสุข
62133004918 นางวิลาสินี แซ6ลิ่ม
62133004919 นางสาวสุธิดา ศรีอินเก้ือ
62133004920 นางสาวแวมาซีตา โตะกะ
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62133004921 นางสาวกรกนก แก1วสุขศรี
62133004922 นางสาวสุวภรณ� อาญาพิทักษ�
62133004923 นางสาวสุดารัตน� นุ6นสง
62133004924 นางสาวมุสรา สาเมาะ
62133004925 นางสาวภาวรรณ� อุ6นใจ
62133004926 นางสาววรรณรัตน� วัฒนพานิชย�
62133004927 นางสาวซัลมา หลําเบ็ลส?ะ
62133004928 นางสุกัญญา ชายแก1ว
62133004929 นางสาวนาราทิพย� ประทุมรัตน�
62133004930 นายธนาวุฒิ นุ6นปาน
62133004931 นางสาวณัฏฐนันท� ทองจันทร�
62133004932 นายณัฐพล เลื่องลือ
62133004933 นางสาวอภิญญา ย่ีหรัน
62133004934 นางสาวกชนุช เบญจศิริ
62133004935 นางสาวสุรัชนา มิตรรัตน�
62133004936 นางสาวฟาตีม?ะ นาหมาด
62133004937 นายจิรายุส ป�ยาตู
62133004938 นางสาวพรรษชล แก1วประกอบ
62133004939 นางสาวซูรัยยา เซ็ง
62133004940 นายฐนกร รัตนพันธ�
62133004941 นางสาวสกุลรัตน� บุญศิริ
62133004942 นางเจ?ะรุสนี เจ?ะมะ
62133004943 นางสุชาดา บุญเกลี้ยง
62133004944 นางสาวอุไรรัตน� อินทพันธ�
62133004945 นางสาวสิริพิชญ� สุวรรณโณ
62133004946 นางสาวปรารถนา นาคสอิ้ง
62133004947 นางสาวสารีฟะห� กาจิ
62133004948 นางสาวนูรไฮลา เจ?ะฮะ
62133004949 นายจิรายุ ไพบูลย�สมบัติ
62133004950 นางสาวพิมพกานต� เพ็งสงค�
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62133004951 นางสาวธนาภรณ� มุสะกะ
62133004952 นางสาวภาวรินทร� ป�[นสุข
62133004953 นางสาวธนพร ธรรมิกบวร
62133004954 นางสาวมาลินี หลีอาซิม
62133004955 นางสาวสาวิตรี ชูแก1ว
62133004956 นายสมโภช เพ็งวัฒนะ
62133004957 นางสาวโนรอาเซียน เด6นปรัชญา
62133004958 นางสาวทิพวรรณ นกหมุด
62133004959 นายณัฐวุฒิ วิเชียร
62133004960 นางสาวกิตติยา แขนอ6อน
62133004961 นายจาตุรนต� ศรียะพันธุ�
62133004962 นางสาวสุธินี หนูโหยบ
62133004963 นางสาวคัยรียะฮ� มะยิ
62133004964 นายเพชรวัชร อ.ท.ชม
62133004965 นางสาวสุภาภรณ� ศรีสวัสด์ิ
62133004966 นางสาวยุวดี บุญผล
62133004967 นางสาวเยาวลักษณ� จันทโร
62133004968 นางสาวป�ยภรณ� แก1วชูเชิด
62133004969 นางสาวสุริยา หะยีอามะ
62133004970 นางสาววิภาวรรณ ทองเกลี้ยง
62133004971 นางสาวธัญญาภรณ� ช6วยระเทพ
62133004972 นางสาวชโลธร ศรีวโร
62133004973 นางสาวเมธิศา ทองรมย�
62133004974 นางสาวศิริกาญจน� สว6างจันทร�
62133004975 นางสาวสุธิชา ราชพงศ�
62133004976 นางสาวนุสนี หะยีสาเมาะ
62133004977 นายธีรกานต� ไฝ\นุ1ย
62133004978 นางสาวบุณฑริน วิจิตรพันธ�
62133004979 นายเอกวิทย� ประสมสุข
62133004980 นายพงค�ศักด์ิ จ1ายกับรุ6ง

หน1า 166 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133004981 นางสาวนุษจรีย� ลาดี
62133004982 นางสาวสุดารัตน� จอมสุริยะ
62133004983 นางสุพิชฌาย� เพชรรัตน�
62133004984 นายชัยลิขิต หงษ�สกุล
62133004985 นายณัฐภัทร พันธุ�ผล
62133004986 นางสาวณิชนันทน� ขาวผ6อง
62133004987 นายชะเลงศักด์ิ ทาฟู
62133004988 นายฐาปกรณ� วารีบริสุทธ์ิ
62133004989 นางสาวนิยามีละ มะเกะ
62133004990 นางสาวเสาวรส เปDยทอง
62133004991 นางสาวอาลีซา อาแว
62133004992 นางสาวบุญฑริกา เมืองจันบุรี
62133004993 นายเจะเส็น หวังเถาะ
62133004994 นางสุชาฎา เอ1งเถ้ียว
62133004995 นางสาวชาริณี อังสุภานิช
62133004996 นายวิสิทฐ� บางต6าย
62133004997 นางสาวนันทรัตน� ไชยบัญดิษฐ
62133004998 นางสาวพัชรลดา มุณีรัตน�
62133004999 นางสาวณัฐณิชา สมพงษ�
62133005000 นางสาวสิริรัตน� แย1มไสว
62133005001 นายมูอีน แวแมะ
62133005002 นายวิษณุ มากระจันทร�
62133005003 นางสาววารุณี แซ6หวู6
62133005004 นางสาววณิชฎา เดชเดชะ
62133005005 นางสาวมัสตูรอ บินอาลี
62133005006 นายวุฒิพงศ� สุธาประดิษฐ�
62133005007 นางสาวอัฟนาน การีมัน
62133005008 นางสาวนิพัตรา หะยีนิมะ
62133005009 นางสาวอัฟเฟDย บือราเฮง
62133005010 นายอัสมาดี ยาวีมาโซะ
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62133005011 นายรอมือซี โฮ
62133005012 นางสาวโรสนานีย� หมัดยง
62133005013 นายอนันต� เจะเหลาะ
62133005014 นางสาวลลิตา แก1วกันทา
62133005015 นางสาวมณีดาว เอี่ยมบุตร
62133005016 นางสาวโสรญา มะสะ
62133005017 นางสาวณณัฏฐวี โปจุ1ย
62133005018 นางสาวอาฏีเร?าะฮ� แซะอาหลี
62133005019 นางสาวชนกภัทร� ใหม6เจริญ
62133005020 นางสาวนิยัสมี เจะมูดอ
62133005021 นางสาวพิชญา สุวรรณรัตน�
62133005022 นายชารีฟ อภิบาลบํารุง
62133005023 นางสาวพิชาตา คงเสน
62133005024 นางสาวอารณี โต?ะวอ
62133005025 นางสาวปารารัตน� หนูแก1ว
62133005026 นางสาวกุลธิดา ศรีพลับ
62133005027 นางสาวลลิตา ฝอยทอง
62133005028 นางสาวรอยฮาน แวดาโอะ
62133005029 นางสาวนิสา นพภาษี
62133005030 นางเยาวเรศ โชติช6วง
62133005031 นางสาวชฎาภรณ� สุขสวัสด์ิ
62133005032 นางสาวซารีนี อุมา
62133005033 นางสาวนลินา สังสิโก
62133005034 นางสาวชัญญธรณ� เหมแก1ว
62133005035 นายมะสุวรรณ ตูลา
62133005036 นางสาวฮามีด?ะฮ� แวโมง
62133005037 นายธนัทชยุตม� แก1วสุวรรณ�
62133005038 นางสาวศิริลักษณ� คงดี
62133005039 นายกิติพงษ� ดําทอง
62133005040 นายอโนชา อังโชติพันธุ�
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62133005041 นางสาวปุณยนุช เผือกชาย
62133005042 นายคฑาวุธ อินชูรัญ
62133005043 นางสาวปวีร�รัฐ เจริญสิริปBญญา
62133005044 นางสาวมณีรัตน� ต้ังศรานิเชฐ
62133005045 นางสาวฟBลซานา อับดุลรอมัน
62133005046 นางสาวนวินดา รุกขพันธ�
62133005047 นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ
62133005048 นางสาวกาญจนา ทองพลัด
62133005049 นางสาววรรนิศา เพชรยาบาล
62133005050 นายอัสรอฟ เจ?ะโซะ
62133005051 นางสาวอรนภา ไชยตะนา
62133005052 นางสาวนิซัลมะห� สะมาแอ
62133005053 นางสาวชลบงกช รอดส6งศรี
62133005054 นายวรัตน� แก1วแพง
62133005055 นางสาวศุณิสา คงพรหม
62133005056 นางสาวมณฑา เรืองมณี
62133005057 นางสาวพิสิฐา ชวนานันท�
62133005058 นางสาววารีด?ะ หมัดล6า
62133005059 นางสาวชุติกาญจน� ชุมแก1ว
62133005060 นางสาวสุดารัตน� ทองนพคุณ
62133005061 นางสาวอาเซียะ เจ?ะเย?ะ
62133005062 นางสาวกันตนา พันคง
62133005063 นางสาวพิมพ�รพี คงฤทธ์ิ
62133005064 นางสาวกนกอร สุทธิพันธ�
62133005065 นางปุณยนุช ภักดี
62133005066 นางสาวอาซูนี แวยูโซะ
62133005067 นางสาวเจ?ะฮาฟDซาร� นอรอเอ
62133005068 นางสาวชนิกานต� บํารุงพฤกษ�
62133005069 นางวันเพ็ญ ดีพาส
62133005070 นางสาวฮานีซา สาแม
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62133005071 นางสาวกัรตีนี หะยีบากา
62133005072 นางสาวสาธินี แซ6ลิ่ม
62133005073 นางสาวหทัยทิพย� คงสวัสด์ิ
62133005074 นางสาวประภาพร ขาวเนียม
62133005075 นางสาวกัลยกร ลาภอนันต�บังเกิด
62133005076 นางสาวพิมประภา ขําคม
62133005077 นางสาวศิวนาถ เรืองสุวรรณ�
62133005078 นางสาวกุลจิรา ทินนิมิตร
62133005079 นางสาวกาญจนาพร วีระสะเดา
62133005080 นางสาวมณฑา ทิพย�มณี
62133005081 นางสาวโซเฟDย เส็นหมาด
62133005082 นางนันทิยา พากเพียร
62133005083 นายอภิสิทธ์ิ พุทซ1อน
62133005084 นางสาวบูสรูนา สือแม
62133005085 นางสาวรัฐญาพร เศรษฐสุข
62133005086 นางโสภิดา ทองเรือง
62133005087 นางสาวอลิษา สัญวงษ�
62133005088 นายพัฒนกิจ อนันต�
62133005089 นางสาววรนารี ไชยกาญจน�
62133005090 นางสาวญานีรัตน� สุดวิไล
62133005091 นางสาวจิราภรณ� มากสวัสด์ิ
62133005092 นางสาววารีรัตน� ศิริสมบูรณ�
62133005093 นางสาวจามรี ส6งแสง
62133005094 นางสาวป�ยนาถ เตส6วน
62133005095 นางสาวเสาวภา แก1วทอง
62133005096 นางสาวสิรินาฎ บัวผัด
62133005097 นางสาวฟาซียะ เจะเลง
62133005098 นายมุรซีดี สตาปอ
62133005099 นางสาวสุดารัตน� เริงจิตร
62133005100 นายมะรูดี อาลี
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62133005101 นางสาววาฟา มะซอ
62133005102 นางสาวนาเดีย ดะเละ
62133005103 นางสาวศศิธร แก1วดํา
62133005104 นางสาวกาญจนา ภาพพิธี
62133005105 นายธีระ พงค�จีน
62133005106 นางสาววิชุฑา แก1วบุญ
62133005107 นางสาวรัชดาภรณ� ลูกสะเดา
62133005108 นางสาววิมลสิริ เหมมา
62133005109 นายธวัชชัย หลีแก1ว
62133005110 นางสาวธวัลรัตน� ย1อมสี
62133005111 นางสาวมาริสา เศรษฐธารา
62133005112 นางสาวนูรุลฮูดา ฮามะ
62133005113 นางสาวธัญญาทิพย� บุญเจริญ
62133005114 นางสาวอารียา เหมสนิท
62133005115 นายเกียรติศักด์ิ บุญรักษ�
62133005116 นางสาวสุธีมนต� ฤทธิชู
62133005117 นางสาวณิชาภา สุขอนันต�
62133005118 นางสาวประทุมพร คงชู
62133005119 นางสาวนพรัตน� ศรีฉํ่า
62133005120 นายวุฒิชัย แซ6อุ]ย
62133005121 นางสาวซูไฮลา อามะ
62133005122 นางสาวปราณี หลีด1วน
62133005123 นายธัชภูมิ ชูสง6า
62133005124 นางสาวไซหนับ บาราเฮง
62133005125 นายอดิศร หมัดบก
62133005126 นายอติชาต มณฑิราช
62133005127 นางสาวชิดชนก หนุนอนันต�
62133005128 นางสาวนูรอาดีลา ลาเต?ะ
62133005129 นางสาวซูไรด?ะ เจะมะ
62133005130 นายไกรศรี ศรีสุข
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62133005131 นางอิลมี มามะ
62133005132 นายชานน ห1องโสภา
62133005133 นางสาวรูไวดา กาเดร�
62133005134 นางสาวจัญจุดา ศิลปศาสตร�
62133005135 นางสาวฮินดล ยูนุ
62133005136 นางสาวศิฑาวัลย� คงทน
62133005137 นางสาวญาศุมินทร� สะเม?าะ
62133005138 นางสาวกนกกาญจน� คงฉาง
62133005139 นางสาวนูรีฮัน เปาะโวะ
62133005140 นางสาวสุภามาศ ปาลิโภชน�
62133005141 นางสาววันวิสาข� พานิชย�
62133005142 นางสาวนูรไอนี แซะ
62133005143 นางสาวยามีละห� ยูโซะ
62133005144 นางสาวขวัญชนก รักษ�ทอง
62133005145 นางสาวแก1วตา จันทรัตน�
62133005146 นางสาวนุธิตา แก1วประทุมวัน
62133005147 นางสาวสุนภา ลิ้มสิริสกุล
62133005148 นางสาวเมธิยา แก1วหวาน
62133005149 นางสาวนุรดาว กาเร็ง
62133005150 นางสาวฮานีฟะ เตาะมะ
62133005151 นายณธีร� วัยรัตน�
62133005152 ว6าที่ร1อยโทมะรอสากี เจะเกาะบะ
62133005153 นางสาวศิริรักษ� เส็นยีหีม
62133005154 นายอาพันดี มะโระ
62133005155 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรเก้ือ
62133005156 นางสาวไฮฟะ สแตปูเตะ
62133005157 นางสาวนิโลบล ไซร1สุวรรณ
62133005158 นางสาวมารีเย?าะ มาแต
62133005159 นายไกรสิทธ์ิ เทพเอียด
62133005160 นางสาวหุสณา หมัดเด็น
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62133005161 นางสาวทัศนีย� เสนพริก
62133005162 นางสาวคอลีเยาะ วาจิ
62133005163 นางสาวอริศา ติเอียดย6อ
62133005164 นางพรชนก ตาบม6วง
62133005165 นางสาววาสนา เอียดแอ
62133005166 นางสาวธันย�ชนก ชัยนันทาวิทักษ�
62133005167 นางสาวนาดียา ดาอุแม
62133005168 นางสาวโรซีตา ดีเย?าะ
62133005169 นางสาววรุณพร สุกการ
62133005170 นางสาวศิรดา เถาว�มูล
62133005171 นางสาวสุภาวดี อรุณ
62133005172 นายฐาปนา อินริสพงศ�
62133005173 นางสาวสุกัญญา คล1ายสีนวล
62133005174 นางสาวจุฑามาศ กล6อมทอง
62133005175 นายฉกรรจ� เทพศร
62133005176 นายอิทธิพล ดวงแก1ว
62133005177 นางสาวอามาณี สะสา
62133005178 นางสาววันอิบตีซัม สุริยะ
62133005179 นายนรวีร� ด1วงหว1า
62133005180 นางสาวกุสุมา หีดแก1ว
62133005181 นางณัฏณิชานันท� รัตนวรรณ�
62133005182 นางสาวสุนันทา ศรีสังข�
62133005183 นางสาวทิพย�วรรณ ชุนจํารัส
62133005184 นางสาวยูวาณี แวนาแว
62133005185 นางสาวณัฏฐ�ธริกานต� ผ6องอําไพ
62133005186 นายซุลกีพลี ฮูลู
62133005187 นางสาวชนนิกานต� คล1อยอุดม
62133005188 นางสาววิลาวัลย� ขุนสุทน
62133005189 นางสาวสัจพร ใจดี
62133005190 นางสาวภัชรินทร� ผลาอาด
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62133005191 นายกันตพิชญ� คงชู
62133005192 นางสาวฮัสนียา มะดือเระ
62133005193 นายพิพัฒน� เขียวจันทร�
62133005194 นายอภิวัฒน� พรหมจันทร�
62133005195 นางสาวภัทร�ศจี เดิมหลิ่ม
62133005196 นายสุริยา หนูหมาด
62133005197 นางสาวธิดารัตน� ศรีนวลปาน
62133005198 นางสาวอัสนา หะยีสันต์ิ
62133005199 นางสาวมะลิวรรณ แก1วรัตนะ
62133005200 นางสาววิรัญญา แปJนนวล
62133005201 นางจรีรัตน� นิลสุวรรณ
62133005202 นางสาววัสณีย� สะอะ
62133005203 นางสาวดรัลรัตน� พลเดช
62133005204 นางสาวสาปูเร?าะ ฮาเก็ง
62133005205 นางสาวมารีนา มะนอ
62133005206 นางสาวรอฮานี สุหลง
62133005207 นายอาหามะ หะยีดาโอะ
62133005208 นางสาวนาดียะห� เจะเตะ
62133005209 นางสาววรัญญา สิงห�มณี
62133005210 นางสาวกัลยา เกตุษร
62133005211 นางสาวอริศรา แหละปานแก1ว
62133005212 นางสาวภานิดา กอก็ศรี
62133005213 นายธราเวช คุปต�กาญจนากุล
62133005214 นางสาวบุษยาพร กลิ่นบัว
62133005215 นางสาวนูรวานา ดาเลโบ?ะ
62133005216 นางสาวคานซา เทพคุณ
62133005217 จ6าเอกชัชวาลย� นักดนตรี
62133005218 นายสมพล จันทร�คง
62133005219 นางสาวนาลีซ6าห� หมันหลี
62133005220 นางสาวปรียาภรณ� ไหมวัด
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62133005221 นายนันทวัฒน� สุขคง
62133005222 นางสาวนุรไอนี อาหามะ
62133005223 นายอบีลุกมาน โตะลากอ
62133005224 นางสาวปราณี มามะ
62133005225 นางสาวศิริพร สมทอง
62133005226 นางอรวรรณ โระอีน
62133005227 นางสาวเปรมฤดี พิทักษ�หงษ�สา
62133005228 นายป�ยวัทธ� หนูชู
62133005229 นางมัสนูรา เล็งฮะ
62133005230 นายมูฮํามัดอาซมัน ดอเลาะ
62133005231 นางสาวสุธิดา ทองฉิม
62133005232 นางสาวกัญจนพร แดงเพชร
62133005233 นางสาวนริศรา แบนกอย
62133005234 นางสาวปนัดดา อัลยุฟรี
62133005235 นายอาฮามัดรอดี บินเจ?ะฮะ
62133005236 นางสาวธัญญ�วรัตน� เต็มนิล
62133005237 นางสาวพิมพ�ชนก ปาสานะโก
62133005238 นายศักด์ินรินทร� เพ็ญจํารัส
62133005239 นางสาวสาลีรัตน� คงสาลี
62133005240 นางสาวพชณา ปรีดาศักด์ิ
62133005241 นางปณัฐฐา เยาดํา
62133005242 นางสาวฮุสนาร� เจ?ะแว
62133005243 นางสาวพัชรี คังคัตสะ
62133005244 นายรังสิมันต� รัตนวงษา
62133005245 นางสาวสุดารัตน� ชูนุ1ย
62133005246 นางสาวปาลิตา ทองบริบูรณ�
62133005247 นางสาวอัสมา มาราสา
62133005248 นายเจ?ะแหม ยีกาเดียก
62133005249 นางสุนทรี อินทรเสโน
62133005250 นางสาวซูไฮลา ตูวี
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62133005251 นายมารุต อินทนาศักด์ิ
62133005252 นายป�ยะวัฒน� อุ6นจิต
62133005253 นางสาวกรรณิกา บุญณรงค�
62133005254 นางสาวฮับเซาะห� อุสมา
62133005255 นางสาวชลธิชา ฤทธ์ิทอง
62133005256 นางสาวฐิติกา เขาแก1ว
62133005257 นายอภิชาติ มุสิเกษม
62133005258 นางสาวชลธิชา ดําเนินผล
62133005259 นางสาววัลดี หมัดหมาน
62133005260 นางสาวธมลวรรณ บุญมา
62133005261 นางวริยาพร พงศ�จิต
62133005262 นางสาวสุมาลี รุ6งนพกิจไพศาล
62133005263 นายนนทวัฒน� พรหมศิลา
62133005264 นางสาวดรุณี เต?ะแห
62133005265 นางสาวนิซาลีฮะห� เจ?ะอาลี
62133005266 นางสาวทิฆัมพร พลูหนัง
62133005267 นางสาวศิริมา เถาถวิล
62133005268 นางสาววิชชุดา จีระกาญจน�
62133005269 นางสาวยุวันดา บิลสีไหม
62133005270 นางศันสนีย� หยันยามีน
62133005271 นางสาวนูรมา สามะ
62133005272 นางสาวซารีหมะ หะยีอาแว
62133005273 นางสาวอมลวรรณ สุระคําแหง
62133005274 นายวงศกร หลิบแก1ว
62133005275 นางสาวณัฐณิชา เอกอัจฉริยา
62133005276 นางสาวณัฐสุดา คงอยู6
62133005277 นางอารีนา เจ?ะหะ
62133005278 นายชัยธวัช ชีวนิชพันธ�
62133005279 นางสาวริยาภรณ� เดชศิริกุล
62133005280 นางสาวสุภัสสรา เพ็งทิพย�
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62133005281 นางสาวสานิตย� นิลรัตน�
62133005282 นางสาวนูรูลอาซีกีน มะดง
62133005283 นางสาวนัสริน ตาเยะ
62133005284 นางสาวจิตรา สงหมด
62133005285 นายธนะวินทร� มังคลาทัศน�
62133005286 นายสหราช สุวรรณกาญจน�
62133005287 นายประเดิมชัย ย่ีโชติช6วง
62133005288 นางสาวนิอิลฮาม เจ?ะหะ
62133005289 นายกอดิส เจ?ะแว
62133005290 นางสาวอาติกะ เบ็ลมาด
62133005291 นางสาววณัฎนันท� สุขกิจจา
62133005292 นางสาวจุฑารัตน� ยอดปาน
62133005293 นางสาวสายพิณ สว6างวงค�
62133005294 นางสาวอนุสรา ชิตพันธนากร
62133005295 นายอามาน แวหะมะ
62133005296 นางสาวจิณห�จุฑา เซ็นนิล
62133005297 นางสาวมัรญาน สุลง
62133005298 นางสาวศุริยาพรน� ทองแท1
62133005299 นางสาวซูรัยญา โตะหะ
62133005300 นางสาวอุภารัตน� ไชยมณี
62133005301 นายมะดารี สาแม็ง
62133005302 นางสาวฉวีวรรณ รอยะ
62133005303 นายเอกพัฒน� เชาว�ช6างเหล็ก
62133005304 นางสาวกนกวรรณ จันทร�หนู
62133005305 นางเจ?ะอานีแล ยะโก?ะ
62133005306 นางสาวกาญจนาพร บัวหมุน
62133005307 นายวีรยุทธ รุ6งสว6าง
62133005308 นายคณิติณ ช6างเขียน
62133005309 นางสาวกนกกาญจน� พันธ�เศรษฐ
62133005310 นายศิวกร มีบุญ
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62133005311 นางสาวพาดีละห� ตาเยะ
62133005312 นางสาววรรณฤดี ศรีทับ
62133005313 ว6าที่ร1อยตรีหญิงกนกอร เพชรรัตนมุณี
62133005314 นางสาวสุดารัตน� กําเหนิด
62133005315 ว6าที่ร1อยตรีหญิงบียณา ทองขวัญ
62133005316 นายอิสมาแอล อุสนุน
62133005317 นางสาวยุคนธร รองแก1ว
62133005318 นางนันทิชา พรหมจันทร�
62133005319 นางสาวฉัตรวารินทร� โนจันทึก
62133005320 นางสาวศจี เกสง6า
62133005321 นางสาวชนิกานต� วงศ�พุธ
62133005322 นางสาวณัฐศินี เหล็มปาน
62133005323 นางสาวนูรฮายาตี สิบู
62133005324 นางสาวมนตรา จันทร�พริ้ม
62133005325 นางสาวฤทัยรัตน� ทิพย�แก1ว
62133005326 นางสาวแวดา โวะ
62133005327 นางสาวศุจีภรณ� เจริญศรี
62133005328 นางสาวธัฐษพร สุวรรโณ
62133005329 นางสาวนารีรัตน� บัวบุตร
62133005330 นางสาวพัชณี พวงแก1ว
62133005331 นายฮัมดี เจะแม็ง
62133005332 นางสาวศิริวรรณ บุญให1
62133005333 นางสาวกามารีย?ะ ลือบาน?ะ
62133005334 นางสาววรรทณา พิพัฒน�พิทยาสกุล
62133005335 นางสาวขวัญชนก เสาชัย
62133005336 นางสาวชลธิชา เกิดมี
62133005337 นางสาวอารวียา แวสะนิ
62133005338 นางสาวเจริญขวัญ หลีเส็น
62133005339 นางสาวชัชฎา หนูขวัญ
62133005340 นายวัชระ บุญศรี
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62133005341 นางสาวสาธินี คงจันทร�
62133005342 นางสาวซูมัยบ?ะ ลาเต?ะ
62133005343 นางสาวสุกัญญา หนูช6วย
62133005344 นางสาวพัชนี แก1วฉาย
62133005345 นางสาวพัชราภรณ� คงไข6
62133005346 นายสุวัติ ฉัตรสุวรรณ
62133005347 นางสาวซารีนะห� อูเซ็ง
62133005348 นางสาวจิรัฐกาล ไชยวงศ�
62133005349 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนฤมล จันทระ
62133005350 นางสาวกมลวรรณ โชติกมาศ
62133005351 นางสาวธิดารัตน� ศรีเกตุ
62133005352 นางสาวรัชฎาวรรณ ทองส6ง
62133005353 นางสาวนูรสัลมียะห� อีแต
62133005354 นางสาวมยุรฉัตร คงมณี
62133005355 นางสาวพัทฮียะห� อาแว
62133005356 นายธนภูมิ เหมือนหนู
62133005357 นางยุวดี ฤทธ์ิทอง
62133005358 นางสาวภัททิยา ยะฝา
62133005359 นางสาวครองขวัญ สกุลคง
62133005360 นางสาวดารารัตน� กันตังกุล
62133005361 นางสาวกิศลิน สนิทนรากุล
62133005362 นางสาวปาริชาติ ทองสม
62133005363 นางสาวสุภาวรรณ เจริญพันธุ�
62133005364 นางสาวกานต�พิชชา จาโร
62133005365 นางสาวฮัสลีซา สาและ
62133005366 นางสาวอภิชญา จิระอํานวยเวทย�
62133005367 จออภิสิทธ์ิ คงทรัพย�
62133005368 นายสุรพัศ สันทัดการ
62133005369 นายสอฟDยูดีน มะแอ
62133005370 นางสาวณัฏฐา กําเหนิดแก1ว
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62133005371 นางสาวฟ�รดาวส� มะอีลา
62133005372 นางสาวหฤทัย หม6อมบ6าว
62133005373 นางสาวโซเฟDย ตาเฮ
62133005374 นายอาลีฟ แวดาลอ
62133005375 นางสาวสุภาวดี เซ6งสวัสด์ิ
62133005376 นางสาวนุชชุรี สุขศรี
62133005377 นายพรเทพ สืบสาย
62133005378 นายศุภกิตต์ิ ทองทวี
62133005379 นายอิรฟาน เปาะจิ
62133005380 นางสาวลิชาภรณ� เงินมาก
62133005381 นางสาวนาอีมะห� ปรีดี
62133005382 นางสาววรวีร� ไชยกุล
62133005383 นายกุลธร จันทรนิตย�
62133005384 นายซาการียา บินสาและ
62133005385 นางสาวกันลยา แวมามะ
62133005386 นางอาไพพรรณ คีรีรัตน�
62133005387 นายอภิสิทธ์ิ หนูหมัด
62133005388 นางสาวอทิตา มู6สา
62133005389 นายซุกรี มะดีเย?าะ
62133005390 นายสุรศักด์ิ ทองคง
62133005391 นายพงษ�ดนัย เศียรสุวรรณ�
62133005392 นายพงค�พัฒน� พรายด1วง
62133005393 นางสาวจิณห�นิภา กัลยาศิริ
62133005394 นางสาวจันทร�จิรา หมุนมิตร
62133005395 นางสาวอทิตยา วิโรจนะ
62133005396 นางสาวนันทิพร พินทอง
62133005397 นางสาวเพ็ญภานี กําเหนิดดี
62133005398 นางสาวจุฑามาส ธรรมสะโร
62133005399 นางสาวสุนันทา ทองงาม
62133005400 นางสาวธัญญารัตน� หนูทอง
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62133005401 นายฮาซันบัสรี ยูโซ?ะ
62133005402 นางสาวนิชานันท� สมัยอยู6
62133005403 นางสาวรุสณี แมเราะ
62133005404 นายมุฮัมมัดอัซรีย� อุมา
62133005405 นางสาวสุดารัตน� รัตนพงษ�
62133005406 นางสาวซัมซียะ ยูโซะ
62133005407 นางสาวอัญชนา ยกกระบัตร
62133005408 นางสาวอัธยา ตาเจริญ
62133005409 นางสาวคอรีเย?าะ อาลีซุ
62133005410 นายอับดุลย�อาสีด ยาวาหาบ
62133005411 นางสาวสุพัตรา สันหลัง
62133005412 นายนันทชัย แสงใน
62133005413 ว6าที่ร1อยตรีวีระศักด์ิ บุญราศรี
62133005414 นางไพรินพัฒน� เพชรบุญวรรโณ
62133005415 นางสาวนภัทร ชายะพันธ�
62133005416 นายวุฒิภัค แซ6หว6อง
62133005417 นายนวพล ย6องเส1ง
62133005418 นางสาวสุมาลี เทียนทอง
62133005419 นางสาวกานต�ธิดา วิบูลย�พันธุ�
62133005420 นางสาวฮานัท หะยีนาแว
62133005421 นางสาวสุภาวดี แก1วเมฆ
62133005422 นางสาวสุกัญญา หยีละงู
62133005423 นางสาวปทิตตา สุวรรณเรือง
62133005424 นางสาวพิริยา สร1อยแก1ว
62133005425 นายกตตน� แก6นอินทร�
62133005426 นางสาวสุพัตรา จันทร�อ6อน
62133005427 นางสาวเจรจา กูลเก้ือ
62133005428 นางสาวรักษณาลี สุขประเสริฐ
62133005429 นางสาวซอฟDย?ะ เหล็มและ
62133005430 นางสาวศศิธร อุ6นคง
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62133005431 นางสาวกรกานต� ยังชู
62133005432 นางสาวพิชญา นิวาตบุตร
62133005433 นางสาววิลดา เจ?ะและ
62133005434 นางสาววรัญญา ยอดสวัสด์ิ
62133005435 นางสาวอรวรรณ ต้ิงโหยบ
62133005436 นางสาวณัฐชา บัวสิงห�
62133005437 นางสาวอารยา อาหวัง
62133005438 นายสมเกียรติ ทองเปUนไชย
62133005439 นางสาวสุดารัตน� โต?ะไหน
62133005440 นายอภิสิทธ์ิ แก1วแดง
62133005441 นายอัฟฟาน เล?ะนุ?
62133005442 นายปริญญา หมัดเหลาะ
62133005443 นางสาวชวลา โสะพันธ�
62133005444 นางสาวจินดารัตน� ดําทอง
62133005445 นางสาวจรัสพร เคยะกูล
62133005446 นางสาววารี ทองฉํ่า
62133005447 นางสาวนิตยา บัวงาม
62133005448 นายคมกริช หนูหอ
62133005449 นายแวโมฮัมหมัดฮาฟDซี ซากา
62133005450 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอารยา ชูมณี
62133005451 นางสาวปาตีเมาะ มามะ
62133005452 นายอานนท� อโนทิพย�
62133005453 นางสาวกชกร คงเงิน
62133005454 นายนารา สิงคมาศ
62133005455 นางสาวเอมฤดี มณีรัตน�
62133005456 นางสาวมาสมีณี ปาเนาะ
62133005457 นางสาวกรรณิการ� กรมเมือง
62133005458 นางสาวรุสนี หมะบ?ะ
62133005459 นางสาวอัสรา เจ?ะยอ
62133005460 นางสาวต6วนเกาศัร ยายอ
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62133005461 นางสาวนันทวดี พูลแก1ว
62133005462 นางสาวณฐ นนทิพิเชฐ
62133005463 นางสาวณัฐริกา เก้ือจอก
62133005464 นางสาวจิณห�วรา นวลปาน
62133005465 นายเอกวัฒน� สว6างรุ6งเรือง
62133005466 นางสาวอาภรณ� ใสคล1าย
62133005467 นายธีรพัฒน� รักสัตย�
62133005468 นางสาวพวงผกา มีงาม
62133005469 นายปฐมพร ธรรมโม
62133005470 นางสาวธมลวรรณ มัทวัง
62133005471 นายภานุพงศ� คําแก1ว
62133005472 นายฮากีม เจะนิ
62133005473 นางสาวปาณิศา อิศราพฤกษ�
62133005474 นางสาวปBททิมา พันธุ�ชาติ
62133005475 นางสาวสิรินทรา นุ6มนิ่ม
62133005476 นางสาวฆอบือเสาะ อูเซ็ง
62133005477 นางสาวจัยดาอ� สมานอารี
62133005478 นายอับดุลฮาฟDซ มะนอ
62133005479 นางสาวดารินา เตบสัน
62133005480 นางสาวภัทราวดี แก1ววิชิต
62133005481 นางสาวอริหนา เขียวส?ะ
62133005482 นางสาวยารียะห� หะยีหะซา
62133005483 นายกิตติพันธ� มะลิลา
62133005484 นายป�ยะพงศ� ชูจันทร�
62133005485 นางสาวปุณรดา สังขพงค�
62133005486 นางสาวมารดียานา สาเมาะบาซา
62133005487 นางสาวรัตนเพชร ทองมีสุข
62133005488 นางสาวรธาณา ขวัญเจริญ
62133005489 นางสาวนิภาดา ศรีประสิทธ์ิ
62133005490 นายวิลาส สามแก1ว
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62133005491 นางสาวณัฐธยาน� จํานง
62133005492 นางสาวอวาฏิฟ แวดอยี
62133005493 นายธนาวุฒิ พูลภักดี
62133005494 นางสาวกูกาวีนา ตูแวมูดอ
62133005495 นายธนากร พันธ�ฤทธ์ิดํา
62133005496 นางสาวนาจวา สาเมาะ
62133005497 นายฮําดี แวดะแซ
62133005498 นางสาวอัสยะห� ดอราแม
62133005499 นางสาวจุไรวรรณ ทองสองแก1ว
62133005500 นางสาวนาวินี แวนาแว
62133005501 นายณฤพล จันทร�ทอง
62133005502 นางสาวอาภัสรา เพชรเดชากุล
62133005503 นายมูฮัมมัดบูคอรี บินสะมะแอ
62133005504 นางจุฑามาศ นิหะ
62133005505 นางสาวนันธิญา สุขสว6าง
62133005506 นางสาวสุภัสสรา กล่ําพัก
62133005507 นางสาวสายชล บุญช6วย
62133005508 นางสาววดีรินทร� แซ6ภู6
62133005509 นางสาวซาฮีรา หามะ
62133005510 นางสาวนิซูไรดา ปะแตเลาะ
62133005511 นางสาวสุกัลยา นวลสระ
62133005512 นางสาววลัยภรณ� เข็มทอง
62133005513 นางสาวซากียะห� ยาโงะ
62133005514 นางถิรนันท� สุวรรณวงศ�
62133005515 นางสาวสุธิดา ว6องคุณากร
62133005516 นายกิตติพิชญ� พุทธา
62133005517 นายอิมรอน กะเด็ง
62133005518 นางสาวรอเดียโน อูเซ็ง
62133005519 นายวรกันต� ยุคง
62133005520 นางสาวจิตตมาส อินทร�ดํา
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62133005521 นางสาวเสาวลักษณ� แกล1วทนงค�
62133005522 นายสุทธิพงศ� สุวรรณรัตน�
62133005523 นางสาวนิสรีน แวเด็ง
62133005524 นายชํานิ ตันติชํานาญกุล
62133005525 นางสาววรรณิสา เชื้อพราหมณ�
62133005526 นายฮาซิม ตะโละดิง
62133005527 นางสาวเกณิกา อินทรักษา
62133005528 นางสาวทัศนีย� พรหมทอง
62133005529 นางสาวมีนา การี
62133005530 นางสาวพนิดา ประชุมทอง
62133005531 นางสาวนัจญวา ง?ะสมัน
62133005532 นางสาวจริยาพร สุขนุ1ย
62133005533 นางสาวพิชชญาภรณ� กลิ่นมณี
62133005534 นางสาวรุ6งนภา เงินถาวร
62133005535 นายจิระวัฒน� หนูทองแก1ว
62133005536 นางสาวฟ�รดาว เจะอาลี
62133005537 นางสาวอันธิกา บุญสบ
62133005538 นายนัฐวุฒิ รอเกต
62133005539 นางสาวสุวันทนี สงวนเขียว
62133005540 นางสาวเสาวนันท� แหนะหมัด
62133005541 นางสาววรณิกา จงเจริญ
62133005542 นายหฤษฎ� ทองเต็ม
62133005543 นายพิเชฐณัฏ มีรุ6งเรือง
62133005544 นางสาวดรุณวรรณ นิลพันธ�
62133005545 นายธนกร วงค�ต้ันหิ้น
62133005546 นางสาวป�ลันตา บิลสีไหม
62133005547 นายธีรวัต ทองแท1
62133005548 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองรุ6งโรจน�
62133005549 นางสาวชัชชาภรณ� สุวัฒน�กุล
62133005550 นายศุภชัย เจริญโชติ
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62133005551 นางชลธิชา รุ6งโรจน�
62133005552 นางสาวลินดา หมานระเด็น
62133005553 นายเสกสรร คลองรั้ว
62133005554 นางสาวฮานาน ง?ะสมัน
62133005555 นางสาวนุรมา ดือราแม
62133005556 นายอัครเดช มะแซ
62133005557 นางสาวอัมพวรรณ พุ6มมณี
62133005558 นางสาวทิฆัมพร สุวรรณการณ�
62133005559 นางสาวรอฮายู เจ?ะสาหนิ
62133005560 นายทัตพล ใบทอง
62133005561 นางสาวอุษณา สาแม
62133005562 นางสาวบุษมาศ ชูจักร
62133005563 นายภาสกร สังข�ทอง
62133005564 นายสุทธิพงศ� อยู6ดวง
62133005565 นางสาวศศิวิมล คงศรี
62133005566 นางสาวปริญญาภรณ� มูลสุข
62133005567 นางสาวพลอยชมพู พูลสวัสด์ิ
62133005568 นางสาวปาตีเมาะ หะยีสะอุ
62133005569 นางสาววราพร ศิริบูรณ�
62133005570 นายไฟซอล ชะยานัย
62133005571 นางสาวปBตมี สะแต
62133005572 นางสาวจิรัฐติกาญจน� แก1วยอด
62133005573 นายธีรยุทธ โทยาน
62133005574 นางสาววิไลรัตน� เสริมไชยพัฒน�
62133005575 นางสาวอาดีละห� มะยีแต
62133005576 นางสาวฮาซานี ยูโซะ
62133005577 นางสาวสุดารัตน� หนูเรือง
62133005578 นางสาววนิดา สุขรัตน�
62133005579 นายมรุเดช แก1วลาย
62133005580 นายธาวิน อินทรสนิท
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62133005581 นางสาวอาดีละห� สนิ
62133005582 นางสาวพรนภา บุญสว6าง
62133005583 นางสาวพชรพรรณ ชายเกตุ
62133005584 นายสมหมาย คงตุ1ง
62133005585 นางสาวไลลา สุวามีน
62133005586 นายสิทธิพงษ� จินาชาญ
62133005587 นายสาริทธ์ิ คงเกิด
62133005588 นางสาวฟาติฮะฮ� แวกาจิ
62133005589 นางสาวชญานุช เกษม
62133005590 นางสาวนภษร ทิพยวาศรี
62133005591 นางสาวนิลาวรรณ ตรีมีน
62133005592 นายนรภัทร รัตนะ
62133005593 นางสาวนภัทร ไชยรัตน�
62133005594 นางสาวนันทนา พันธฤทธ์ิ
62133005595 นางสาวอนัญญา สุวรรณโณ
62133005596 นางสาวพรปวีณ� ฤทธิธาร
62133005597 นางสาวลาตีฝMะ ลัดเลีย
62133005598 นายธีรพล งามศิริ
62133005599 นายเกรียงไกร ศรีลาภ
62133005600 นางสาวจันทร�จิรา หนูชุม
62133005601 นางสาวนูโรดา สาและ
62133005602 นายสัณหณัฐ ตระการกิจนุกูล
62133005603 นายสราวุฒิ สุกคุ1ม
62133005604 นายอับดุลเล?าะ เต?ะ
62133005605 นางสาวฟาซีย?ะ มาแจ
62133005606 นางสาวจุฑามาศ สีสุกเพชร
62133005607 นายกิตติวิทย� พรหมานนท�
62133005608 นางสาวประภาพรรณ รงฤทธ์ิ
62133005609 นายรุสลัน ยะผา
62133005610 นายธีรยุทธ เรืองจันทร�
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62133005611 นายอนุวัฒน� พัฒนเชียร
62133005612 นางสาวณิทรีย� ทองคํา
62133005613 นางสาวอามีเนาะ เมาะสะดารอ
62133005614 นางสาววันรัสมี บินสาและ
62133005615 นางสาวทิพรัตน� ช6วยคง
62133005616 นางสาวศศิภา สกุลน1อย
62133005617 นางสาวฮายาตี สะมะแอ
62133005618 นางสาวอานีซะห� มัชปอ
62133005619 นางสาวกันต�ฤทัย วงค�วร
62133005620 นางสาวนุรฮัยฟาร� ดอเฮะ
62133005621 นางสาวฟารือฮาน เปาะจิ
62133005622 นายสราวุฒิ โชติรัตน�
62133005623 นางสาวหะนีซะฮ� อับดุลรามัน
62133005624 นางสาวรสซีฬา บือราเฮง
62133005625 นางสาวภัททิยา จันทวดี
62133005626 นายศักด์ิดา ชัยณรงค�
62133005627 นางสาวกตัญWุตา สุขสําราญ
62133005628 นายชุติพงศ� เหมวิเชียร
62133005629 นางสาววาสนา ชุมประยูร
62133005630 นางสาวนูรไรฟาห� ดาราแม
62133005631 นางสาวกาญจนาพร หาบหา
62133005632 นางสาวซีตีซาฮารา ดอฮะ
62133005633 นางสาวณภัชกมล วิชาธิคุณ
62133005634 นายยูไฮรี วาดิง
62133005635 นางสาวอรุณี สนิ
62133005636 นายณัฐดนัย สุขคง
62133005637 นางสาวรุสนา สะแหละ
62133005638 นายวุฒินันท� นนทะสร
62133005639 นางสาวเสาวลักษณ� คําประวัฒน�
62133005640 นางสาววรรณฤดี วิวัชนะ
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62133005641 ว6าที่ร1อยตรีสุชาติ ณรงค�กูล
62133005642 นางสาววิษา สุขมี
62133005643 นางสาวภรภัทร เพชรัตน�
62133005644 นางสาวธนกาญจน� จุนโท
62133005645 นางสาวอัสมา หวดด1าหละ
62133005646 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร�เมือง
62133005647 นางสาวฟารีดา หมัดอะดํ้า
62133005648 นางสาวฮารีระฮ� ช6วยเอียด
62133005649 นางสาวณัฐพร ศรีสาย
62133005650 นางสาวอภิญญา ชูโชติ
62133005651 นายพิษณุ ศรีปBญญานนท�
62133005652 นางสาวสุธิดา นิยมเดชา
62133005653 นางสาวภาวดี เย็นรักษา
62133005654 ว6าที่ร1อยตรีหญิงกัญญาวีร� หนูขาว
62133005655 นางสาวอรุณี พุฒยืน
62133005656 นางสาวพาตีเม?าะ ดีสะเอะ
62133005657 นางสาววิริญญา จินานันท�
62133005658 นางสาวซัสวานี เชื้อเพ็ชร
62133005659 นางสาวโสรยา มีหม่ืนพล
62133005660 นางสาวทิพย�อักษร เรืองกุล
62133005661 นายวิทยา สายกีเส็ง
62133005662 นางสาวณัฐธิดา อนงค�สถาพร
62133005663 นางสาวนูรอาซีกีน สาและ
62133005664 นายพศวัต ภัทรมงคลเขตต�
62133005665 นางสาวสุจิตรา อุมารี
62133005666 นางสาวนูรูสสาลีกีน มูหะมะเย็ง
62133005667 นางสาวอรอนงค� แก1วประกอบ
62133005668 นางสาวอทัยชนก ราชรักษ�
62133005669 นางอภิญญา มุบินเหล็บ
62133005670 นายเขมราฐ รอดเนียม
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62133005671 นางสาวกัลยรัตน� จําเริญ
62133005672 นางสาวจิตรกัญญา ยอดทอง
62133005673 นางสาวรุซนา แปอิง
62133005674 นายคณิน เพชรวงศ�
62133005675 นายอภิชัย กลิ่นขจร
62133005676 นางสาวอาซีย?ะ ดาโอ?ะ
62133005677 นางสาวทิฆัมพร พรหมดี
62133005678 นางสาวเหมือนขวัญ เขียวศิริ
62133005679 นางสาวสุไรยา สันมาหมูด
62133005680 นายชาคริต แก1วเกตุ
62133005681 นางสาวโนรมา มูนา
62133005682 นายเกียรติพงษ� เจริญฤทธ์ิ
62133005683 นางสาวสิริธร เตียวโล6
62133005684 นายวัชรากร ทองคงแก1ว
62133005685 นางสาวปาริชาติ ศรีรัตน�
62133005686 นางสาวแวไซนะ เปาะเลาะ
62133005687 นายอารปBน หมันเส็น
62133005688 นางสาวกมลวรรณ มะเซ็ง
62133005689 นางสาวซัลวานี มะแซสะอิ
62133005690 นางสาวจินดารัตน� อินทรสมบัติ
62133005691 นางสาวชลิตา จันทร�พรหม
62133005692 นางสาวอัจฉรา ชะโณวรรณ
62133005693 นางสาวนูรฮายาตี ปูเตะ
62133005694 นางสาวสุนิษา แสนโยชน�
62133005695 นายมนัส เล6ห�ทองคํา
62133005696 นางสาวปาจรีย� ยีแหล6หมัน
62133005697 นางสาวเพ็ญพิชชา ทรงเดชะ
62133005698 นางสาวกนกวรรณ อัครวิจิตรศิลปS
62133005699 นางสาวฐิติวรดา สะอาดแก1ว
62133005700 นายวัฒนา ธรรมสโร
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62133005701 นางสาวสัมสีหย?ะ สาเร?ะ
62133005702 นางสาวกรัญญา คชสงคราม
62133005703 นายลุคมาน ยูโซะ
62133005704 นางสาวพัชรี ไข6ทอง
62133005705 นางสาวขวัญฤดี อนันตรัตนกุล
62133005706 นายรุสลี กอตอ
62133005707 นางสาวน้ําทิพย� ฉ้ิมงาม
62133005708 นางสาวฮาเซียะห� เลาะเมาะ
62133005709 นางสาวดาริณี แก1วดํา
62133005710 นางสาวหทัยรัตน� นาคเสน
62133005711 นางสาวรัชฎา พุทธทอง
62133005712 นางสาวมนสิชา ชุติกาญจน�พร
62133005713 นางสาวนิศารัตน� ทองสกุล
62133005714 นางสาวชลันดา กําเหนิดดี
62133005715 นางสาวณัฐติพร สุวรรณคีรี
62133005716 นางสุกิจตา แก1วกับทอง
62133005717 นางสาวเจนจิรา ชูทอง
62133005718 นายซัฟฟรี มะ
62133005719 นางสาวทัศนียา ศรีบุญชม
62133005720 นางสาวพรสวรรค� เพชรดี
62133005721 นายรัชกร สวี
62133005722 สิบเอกณัฐพงษ� ทองสุข
62133005723 นางสาวสุรยานี ลาเต?ะ
62133005724 นายนนท� อัศวดารากร
62133005725 นางสาวโสรญา หมุดตะเหล็บ
62133005726 นายฮิลมี สิเดะ
62133005727 นางสาวชวัลรัตน� จันทรักษ�
62133005728 นางสาวนันทพร ช6วยมณี
62133005729 นางสาววรรณวีณา จันทร�น1อย
62133005730 นางสาวซัลวา เหมหมัน
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62133005731 นางสาวนฤมล วิเชียร
62133005732 นางสาวสาปDยะห� สามิง
62133005733 นางสาวใจวดี พรมเพชร
62133005734 นายอัสนี ตะละมะ
62133005735 นางสาวนูรลาตีฟะห� บินเจ?ะเต?ะ
62133005736 นางสาวจินตนา ศรีทวีป
62133005737 นางสาวณัฐธิดา บุญสนอง
62133005738 นางสาวกุลภัช ลือกุลภาวงษ�
62133005739 นางสาวศรีปทุม สุนทรนนท�
62133005740 นายอันวา ซีเซ็ง
62133005741 นางสาวป�ยรัตน� เลิศจันทร�
62133005742 นางสาววรัญญา แก1วนวลศรี
62133005743 นางสาวรอฮายู แวสุหลง
62133005744 นางสาวอาจรีย� กวดขันธ�
62133005745 นางสาวกัญญ�วรา ปล1องอ1วน
62133005746 นางสาวภัทรพร ย1อยมาก
62133005747 นางสาวนฤพร จินดารัตน�
62133005748 นางสาวอามีเน?าะ เซ็งโซะ
62133005749 นางสาวนูรไอนี สะตี
62133005750 นายอภิชัย จันทรสะโร
62133005751 นางสาวซูบัยดะห� เปาะแว
62133005752 นางสาวอินทุอร ยืนยง
62133005753 นายธวัฒชัย ศึกหาญ
62133005754 นางสาวพิมพ�ลภัส บริสุทธิพงศากุล
62133005755 นางสาวมาเรียม นํายูรี
62133005756 นางสาวณัฐนันท� แสงประดับ
62133005757 นางสาวฮาสาน?ะห� มามะ
62133005758 นางสาวอุไรรัตน� เสนชู
62133005759 นายณัฐวุฒิ หมัดเห
62133005760 นางสาวจิวรรณรัตน� ศรีอักษร
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62133005761 นายจิรวัฒน� ก1าวพัฒนา
62133005762 นางสาวประภาพรรณ อินทรัตน�
62133005763 นางสาวหงส�นภา เพชรรัตน�
62133005764 นางสาวอิสรา ต่ันสกุล
62133005765 นางสาวชณุตพร เทพพรหม
62133005766 ส.ต.ท.ฮากีม เซะบากอ
62133005767 นางสาวโนรฮาซม?ะห� บือราเฮง
62133005768 นางพัชรา ผลทอง
62133005769 นางสาวเบ็ญญาภรณ� เตยแก1ว
62133005770 นายเทิดพงศ� ต้ังรุ6น
62133005771 นางสาวตูวายบะห� จารง
62133005772 นางสาวภคณัท สุวรรณโยธี
62133005773 นางสาวเบญจมาศ ชูจันทร�
62133005774 นางสาวจันทร�ทิพย� เกตุแก1ว
62133005775 นางสาวอารีนา ดามิ
62133005776 นางสาวนิติญา พัฒนมณี
62133005777 นายซอฟวาน หะแว
62133005778 นางสาววราภา เรืองดํา
62133005779 นายปกครอง คณานุรักษ�
62133005780 นางสาวรชตญา เลื่อนจันทร�
62133005781 นางสาวกอรีอะห� ดอเล?าะ
62133005782 นางสาวณณัฏฐ� โปจุ1ย
62133005783 นางสาวลลิตา สกุลหงษ�
62133005784 นางสาวอภิชญา ทองหนูเอียด
62133005785 นางสาวสุไหรา สิงหะ
62133005786 นายภานุพงศ� อ6อนทอง
62133005787 นายอรรถชัย ประมวลศิลปS
62133005788 นางสาวมณิสรา เลื่อนนก
62133005789 นางสาวสมฤทัย แดงกระจ6าง
62133005790 นางสาวนพวรรณ บํารุงกิจ
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62133005791 นายธนบัตร เฉียบแหลม
62133005792 นางสาวอภิสรา บัวสม
62133005793 นางสาวนฤมล คงแก1ว
62133005794 นางสาวจุฬารัตน� ผ6องสุวรรณ�
62133005795 นางสาวจริยา ยามูยีมะ
62133005796 นายอัศวเดช ชูเพชร
62133005797 นางสาวเพ็ญนิภา แก1วมณี
62133005798 นายวิชาญ กสิณอุบล
62133005799 นางสาวกรกมล ก้ิมเส1ง
62133005800 นายอาธร ทองใส
62133005801 นางสาวสิราวรรณ ม่ันฟBก
62133005802 นางสาวสุไรยา แดงแสง
62133005803 นางสาวอรอมล หมวกสกุล
62133005804 นางสาวรวิวรรณ เจริญสุข
62133005805 นางเสาวลักษณ� ลอยลิบ
62133005806 นางสาวณัฐกานต� แก1ววิเชียรศรี
62133005807 นางสาววรารัตน� ไชยวงศ�
62133005808 นางสาวสุขฤดี วีระวัฒน�
62133005809 นางสาวศดานันท� แซ6ลิ้ม
62133005810 นางสาวนันทัชพร เกาะทอง
62133005811 นายศุภฤกษ� คีรี
62133005812 นางสาวธนิษฐา บรรจงสุทธ์ิ
62133005813 นางสาวก่ิงกาญจน� ปานอินทร�
62133005814 นางสาวกนกวรรณ มณี
62133005815 นายกฤษฎา บัวก่ิง
62133005816 นางสาวฮามีลา เมเฮ
62133005817 นายอารีย� ลาเต?ะ
62133005818 นางสาวชนิดา ทองพูล
62133005819 นายกฤษณะ พรหมเมศร�
62133005820 นางสาวกัญญาภัค เกิดศิริ
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62133005821 นางสาววันเพ็ญ ยมคุณ
62133005822 นางสาวสุคนธุ�ธา หมูดงาม
62133005823 นางสาวประดับฤดี หมวกมา
62133005824 นายวิศวะ แปJนแก1ว
62133005825 นางสาววรกมล คงแก1วด1วง
62133005826 นางสาวสวราพร รอดเนียม
62133005827 นางสาวจิรนันท� โกศล
62133005828 นางสาวนูไรดา บิงดอเล?าะ
62133005829 นางสาวรุ1งธิดา ลิเปJว
62133005830 นางสาวทิศราพร สุวรรณกําเนิด
62133005831 นางสาวซามีมี อาแซ
62133005832 นายชัยพร มากช6วย
62133005833 นายจตุรงค� ทองอินทร� 
62133005834 นายอนุสรณ� แอบไธสง
62133005835 นางสาววริศรา เสาวคนธ�
62133005836 นายฮัมดานุดดีน สาและ
62133005837 นายโอฬาร ก่ิงวัชระพงค�
62133005838 นายธนวัฒน� สารประดิษฐ
62133005839 นางสาวลัทธพรรณ ราชแปJน
62133005840 นายอับดุลก็อฟฟาร� หะมิ
62133005841 นางสาววาสนา พรหมจรรย�
62133005842 นางสาวมาลีณี มูดอ
62133005843 นายจตุรงค� รอดนวล
62133005844 นางสาวตอฮิเราะห� ยูโซ?ะ
62133005845 นางสาวชาลี ไชยพูล
62133005846 นางสาวชมพูนุช ไข6มุกข�
62133005847 นางสาวอารียา ลามาหมัด
62133005848 นางสาวธัญญามาศ พันธุสะ
62133005849 นายวิทยา ลิ่มสุวรรณ
62133005850 นางสาวสุดารัตน� อินทร�ป�น
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62133005851 นายกอเด สาบวช
62133005852 นางสาวครองขวัญ สบานแย1ม
62133005853 นางสาวรักชนก มะโร
62133005854 นางสาวเกศสุดา เหมือนกู1
62133005855 นายฮาฟ�ซ ดือเระซอ
62133005856 นายเอกรัฐ แก1วคง
62133005857 นางสาวรัตนา สงอาจินต�
62133005858 นางสาวฐิติพร ณรงค�รัตน�
62133005859 ว6าที่ร1อยตรีอาณูวาร� อะสัน
62133005860 นายดุสิต ทองประไพ
62133005861 นายกรัณต�ภัทร หอมอุทัย
62133005862 นายอภินันต� ยุนุ?
62133005863 นางสาวพาดีละ แวหะยี
62133005864 นายอรรถพล เชาวลิต
62133005865 นางสาวจิราวรรณ ย6องวัฒนกุล
62133005866 นางสาวอาฟDฟะห� มะสาและ
62133005867 นายกนกกร แซ6ลิ่ม
62133005868 นางสาวณัฐชนก สุวรรณวงศ�
62133005869 นางสาวสุจิตรา ตัวบุญ
62133005870 นางสาวนุไอนี ปBงหลีเส็น
62133005871 นางสาวพราวเดือน ทองเลิศ
62133005872 นายวีระยุทธ เส1งอิ่ม
62133005873 นางสาวอาตีก?ะห� ดอนิแม
62133005874 นางสาวฟารีดา อาดาม
62133005875 นางสาวพริมา เหมพันธุ�
62133005876 นางก1อด้ีเย?าะ นวลดํา
62133005877 นางสาวญาณิดา นวลนุ6น
62133005878 นายพงศกร สะขะโล
62133005879 นางสาวดีลา เถาะ
62133005880 นางสาวมารียัม มามะ
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62133005881 ว6าที่ร1อยตรีทักษิณ ชุมนุ1ย
62133005882 นายอนุวัฒน� สุวรรณละออง
62133005883 นางสาวนุรฮาฟDซีน ดาโอ?ะ
62133005884 นางสาวนูรียะ มะเละ
62133005885 นางสาวรุสมีรา เจ?ะโซ?ะ
62133005886 นายอรุณ แซ6หย6อง
62133005887 นางสาวจรรจิรา อ6อนแต1ม
62133005888 นายวิสาข� สมศรี
62133005889 นางสาวปภาสิริ สุขงาม
62133005890 นางสาวชลธิชา วิชัย
62133005891 นางสาวบุสริน เนือเรง
62133005892 นางสาวนิศารัตน� ปรางสุวรรณ
62133005893 นางสาวนิศารัตน� หมุนเวียน
62133005894 นายกษิดิศ จองศักด์ิ
62133005895 นายมูฮําหมัดรูสดี เฮ็งป�ยา
62133005896 นางสาวจินัฐติภรณ� ทองเขียว
62133005897 นางสาวสิตีอาอีเสาะ ดอเลาะ
62133005898 นางสาวแอนจิราห� เส็นอุมา
62133005899 นางสาวอาซูดา มะจะ
62133005900 นายกิพรี ซีแต
62133005901 นายสัณหพล เสือสิงห�
62133005902 นายสุทัศน� ประสพสุขโชค
62133005903 นางสาวปBณฑ�ณภัส ทองนุ6น
62133005904 นางสาวชุติมา บางพงษ�
62133005905 นายอภิวัฒน� เสรีรักษ�
62133005906 นางสาวพิชญ�กานต� สุวรรณโณ
62133005907 นางสาววิมลพรรณ เพ็ชรรัตน�
62133005908 นายพรพิพัฒน� จารุทัศนัย
62133005909 นางสาวฟาตีเมาะ ตายาตะ
62133005910 นางสาวอารีนา ยายอ
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62133005911 นางสาวนูรีซัน สะอุ
62133005912 นางสาวอิฟติมา อาลี
62133005913 นางสาวสุนิตย�ตา วงสวัสด์ิ
62133005914 นางสาวกิจติมา วงศ�ช6วย
62133005915 นางสาวนูรยาณีย� หะมะ
62133005916 นายไอมัน มะ
62133005917 นางสาวนูรซาฮีดา มอลอ
62133005918 นายวารินทร� อดุลไพสิฐ
62133005919 นางธัญสิริ เหมโกทวีทรัพย�
62133005920 นางสิริณญา ปุริโต
62133005921 นายอะลาอุดดีน หะสาเมาะ
62133005922 นางสาววิลาสินี ทองอร6าม
62133005923 นางสาวภูริมาศ บุญเรืองขาว
62133005924 นายน้ําเอก สนทะมิโน
62133005925 นางสาวศิรินภา เกลี้ยงทอง
62133005926 นายนพดล รอเหมมัน
62133005927 นายอัลบูคอรี เต?ะแต
62133005928 นางสาวจิตติมา หนูสวัสด์ิ
62133005929 นายชัยเนตร เสรีศรีสกุล
62133005930 ว6าที่ร1อยตรีหญิงธนัตถ�ชยานันต� มาศเสถียร
62133005931 นางสาวสุมัยรีย� มรรคาเขต
62133005932 นายฮามีน หีมมะหมัด
62133005933 นางสาวภิรมญา รุ6งศรี
62133005934 นายนราธิปต� เอียดเจริญ
62133005935 นายศราวุฒ คงพูน
62133005936 นายธนะชัย บุญนาค
62133005937 นางสาวน้ําเพชร มากแสง
62133005938 นางสาวกุลธิดา ตันพานิชย�
62133005939 นางสาวลักขณา เส1งสีแดง
62133005940 นางสาวพาตีเม?าะ ปานาวา

หน1า 198 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133005941 นางสาวกันตารัตน� แซ6ลิ่ม
62133005942 นางสาวมาริสา ศรีสําราญ
62133005943 นางสาวฮาวา มะแซ
62133005944 นายอาฟBนดี สตอปา
62133005945 นางสาวสุวิภา บุญชนะ
62133005946 นางสาวกนกวรรณ รอดเสน
62133005947 นางสาวสุดารัตน� หนูตีด
62133005948 นายอัลฮัม มะลี
62133005949 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองเพชร
62133005950 นายวรภัทร� วรนารถ
62133005951 นายวีรพล สังข�เพ็ชร�
62133005952 นางสาวสิริกานต� เสาวพรรณ
62133005953 นางสาวณัฐธิดา ชูปาน
62133005954 นางโนรา ฮูลูสาแล?ะ
62133005955 นายธีรวัฒน� หนูไหม
62133005956 นางสาวรอซีดะห� ดาโอะ
62133005957 นางสาวอารดา สงผอม
62133005958 นางสาวสิริพร คงฤทธ์ิ
62133005959 นางสาววิลาวัลย� ดํายศ
62133005960 นายจิรพงศ� ไวเจริญกุล
62133005961 นางสาวปริยภัทร แก1วดี
62133005962 นางสาวสุกัญญา เพชรมี
62133005963 นายชาญณรงค� คงคาลัย
62133005964 นางสาวบุณฑริกา แสงประสิทธ์ิ
62133005965 นายณัฐชัย ฤทธ์ิเดช
62133005966 นางสาวนลิตา รักษ�นุ1ย
62133005967 นางสาวเพียงพิศ สุกแดง
62133005968 นางสาวซูไรมี ดารอนิง
62133005969 นางสาวอาอีเส?าะ เจ?ะมะ
62133005970 นางสาววีณา มาลิกัน

หน1า 199 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133005971 นางสาวยามีละห� นาโด
62133005972 นางการีหม?ะ มัจฉาเวช
62133005973 นายอิห�ซาน หลีเส็น
62133005974 นางสาวคุณัญญา สุขศรี
62133005975 นางสาวกานต�พิชชา เกตุมงคล
62133005976 นางสาววิรมณ�รอง เขียวแสงนิล
62133005977 นายศุภวิชญ� เพชรรัตน�
62133005978 นางสาวโชติกา สะวาหลัง
62133005979 นางสาวนัฐภัชศร แก1วมณี
62133005980 นางสาวซัลมา แยนา
62133005981 นางสาวยามีล?ะ ยะโกะ
62133005982 นางสาวรอซีด?ะห� อับดุลลี
62133005983 นายสุบิน สุวรรณศักด์ิ
62133005984 นางสาววิไล สว6างจันทร�
62133005985 นางสาวปริยาภัสร� ถาทอง
62133005986 นางสาวรุจิรา วุฒิศาสตร�
62133005987 นางสาวรอบียะห� สะมาแอ
62133005988 นายสุกิฟ หัดขะเจ
62133005989 นายปกมงคล ตรังเจริญพาณิชย�
62133005990 นางสาวจิราวรรณ ธานีรัตน�
62133005991 นายชลสรรค� ทองอุทัย
62133005992 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�แก1ว
62133005993 นางสาวไมมูน อินตัน
62133005994 นางสาวสโรชา แดงนิ่ม
62133005995 นางสาวนาสรีย?ะ อาลี
62133005996 นายโยฮัน ดือราแม
62133005997 นางสาวนูรออามาลีนย� สะมะแอ
62133005998 นายพัชรพล ดําแดง
62133005999 นางสาวนิสากร และมุสอ
62133006000 นางสาวภคมน สร1อยเสริมทรัพย�
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62133006001 นางสาวปาณิตา ชฎารัตน�
62133006002 นายพนธกร อินทกรณ�
62133006003 นายศรศิน ทองผุด
62133006004 นายป�ยณัฐ ไชยณรงค�
62133006005 นางสาวกาญจนา ผันผวน
62133006006 นางสาวนุชรี รักล1วน
62133006007 นางสาวซูไหลา เจะโซะ
62133006008 นางสาวการีหม?ะ สือแม
62133006009 นางสาวภัชชนก อภิรานนท�
62133006010 นางสาวจิราภรณ� มีขาว
62133006011 นางสาวนครียา อาลีดีมัน
62133006012 นางสาวดวงพร ทองจินดา
62133006013 นายศรีรัตน� พร1อมมูล
62133006014 นางสาวเสาวนีย� แก1วขุนทอง
62133006015 นายเตชินท� ทองก้ิม
62133006016 นายสาการียา สมาแอ
62133006017 นางสาวรูฮานี อาแว
62133006018 นายเตชทัต อุ1ยก้ิม
62133006019 นางสาวสุพรรษา สุขเสนีย�
62133006020 นางสาวนูรีย?ะ ซียง
62133006021 นายอาลีฟ หะยีสาและ
62133006022 นางสาวโยทะกา บูเก็ม
62133006023 นางสาวพรพิมล สุขศรีแดง
62133006024 นายเลิศวิทย� เจะสา
62133006025 นางสาวเนาวนิตย� ดวงศรี
62133006026 นางสาวประกายดาว ชุมดวง
62133006027 นางสาวอรทัย เนื้อน1อย
62133006028 นายธีรกานต� เชิงเชาว�
62133006029 นายมูฮัมหมัดอารี ลือบาน?ะ
62133006030 นางสาวกมลชนก ชุ6มชื่น
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62133006031 นางสาวจุรีวรรณ จันทร�สว6าง
62133006032 นางสาวภาวิณี ทองเทศ
62133006033 นายปรเมศวร� ธนทรัพย�เกษม
62133006034 นางสาวกาญจนา แซ6ก1อง
62133006035 นางสาวสุภาพร แซ6ลี่
62133006036 นายพัฒนชัย ชูทอง
62133006037 นางสาวเบญจมาศ คุณสุทธ์ิ
62133006038 นางสาวจิดาภา บริสุทธ์ิ
62133006039 นายธนาวุฒิ เผนานนท�
62133006040 นายฮัมดี แซการี
62133006041 นางสาวอรทัย สังทอง
62133006042 นางสาวกนกวรรณ บุญทอง
62133006043 นางสาวจตุพร ไชยเรืองศิริกุล
62133006044 นางสาวธันยธรณ� จิตจันทร�
62133006045 นางสาวกัณฐนา ไทยกลาง
62133006046 นางสาวอารอฟะห� เจะมะ
62133006047 นางสาวพัชรา ทรัพย�มาก
62133006048 นางสาวสวรส คชรัตน�
62133006049 นางสาวคอมสีย?ะ เจ?ะโซ?ะ
62133006050 นางสาวจารุวรรณ บุญวรเพ็ช
62133006051 นางสาวพังงาศิริ ญาณรัตน�
62133006052 นายรัฐศาสตร� ศรีอินทร�เก้ือ
62133006053 นางสาวศุภาพิชญ� ดวงแข
62133006054 นายสมโชค คงสิเหร6
62133006055 นางสาววรรณิศา ชูช6วย
62133006056 นางสาวฉัตรลดา บุญมี
62133006057 นางสาวปวริศา โอสถ
62133006058 นางสาวพัชนี ปราบเสร็จ
62133006059 นางสาวกมลวรรณ แซ6จอง
62133006060 นางสาวชมพูนุท วีระพงษ�
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62133006061 นายสุทธิพงศ� หม6อมชู
62133006062 นายนิรุศลี นิกะจิ
62133006063 นางสาวสุชวาล บัวใหญ6
62133006064 นางภันทิลา ชาญณรงค�
62133006065 นางสาวสุภิสรา แซ6จู
62133006066 นางสาวณิยากร แก1วสุวรรณ�
62133006067 นางสาวรอยฮัน อาเย?าะแซ
62133006068 นางสาวณัฐณิชา พวงสอน
62133006069 นางสาวนภัสร�ชญาณ� สมสู6
62133006070 นายวรพจน� มณีวงศ�
62133006071 นางสาวอาดีละ เจ?ะดือเลาะ
62133006072 นางสาวสิรีธร เย็นใจรอด
62133006073 นายอนุรักษ� ชูสงค�
62133006074 นางสาวจุฑาทิพย� ทองมาก
62133006075 นางสาวซูไฮดา มูซา
62133006076 นางสาวสุวิมล วังหิน
62133006077 นางสาวโซเฟDย ยานยา
62133006078 นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ�
62133006079 นางสาวกัญญารัตน� สมบัติพิบูลย�
62133006080 นายเนติรัฐ วัฒนกิจ
62133006081 นางสาวศศิภา ชูชื่น
62133006082 นางสาวอาฟDฟBห สะแวบาโง
62133006083 นายพัลลภ เจนทวีทรัพย�
62133006084 นายฉัตรณรงค� วงศ�มณีทรัพย�
62133006085 นางสาวสุปราณี ยาเลิศ
62133006086 นางสาวหยาดทิพย� ดารากัย
62133006087 นายสุรเดช รัตนกาญน�
62133006088 นางสุดา อนุชาญ
62133006089 นางสาวนทภร สุวรรณรัตน�
62133006090 นายนันทยศ บุญญา
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62133006091 นางสาวนิภาพร คํ้ามา
62133006092 นางสาวพรเพ็ญ ไข6แก1ว
62133006093 นางสาวอัซฟาเราะฮ� ยุนุ
62133006094 นางสาวษมาพร นิลพันธ�
62133006095 นางสาวอุมาพร พรมแก1ว
62133006096 นางสาวนัจญวา สาแม
62133006097 นางสาวนาบีละห� หะมะ
62133006098 นางสาวชรินทร�ทิพย� ไพบูลย�
62133006099 นายณัฐกิจ ธัชเฉลิม
62133006100 นางสาวสินาพร เขียวรอด
62133006101 นางสาวพลอยพัชร� สุขจีน
62133006102 นางสาวสุภาวดี กมลกลาง
62133006103 นายอนุวัฒน� เซ6งข้ิน
62133006104 นางสาวกานต�พิชชา รักษาธรรม
62133006105 นางสาวกาญจนาพร แก1วแสงอ6อน
62133006106 ว6าที่รตหญิงทิพย�เกสร พุ6มชัย
62133006107 นายซาฟDอีร� หะยีแวนิ
62133006108 นายวัชรินทร� บุญชู
62133006109 นางสาวสุวิศา ฉิมศิริ
62133006110 นางสาวอามีเนาะ ดีแม
62133006111 นายคมสันต� เที่ยงทัศน�
62133006112 นางสาวณัฐณิชา ขาวกริบ
62133006113 นางสาวพริมรตา ศรีเพชร
62133006114 นางสาวฟBตมะห� หมะหนังเด็น
62133006115 นางสาวชลดา ดีละมัน
62133006116 นางสาวชนกพันธ� สุวรรณทิพย�
62133006117 นางสาวจิราภรณ� เพียรความ
62133006118 นางสุรีรัตน� รักษาแก1ว
62133006119 นางสาวปาริฉัตร รุ6งเรืองณัฐกุล
62133006120 ว6าที่ร1อยตรีหญิงชูติมณฑน� ทองเกลี้ยง
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62133006121 นางสาวปวีณา ศิริพันธ�
62133006122 นางสาวสุจิตรา อินทสโร
62133006123 นายซับฟูดิน บือราเฮง
62133006124 นางสาวศรีครินทร� เลื่อนมา
62133006125 นายณัฐพงษ� เพชรชูทอง
62133006126 นางสาวรัตนาภรณ� บัวมาศ
62133006127 นางสาวนาซีเร?าะ บือราแง
62133006128 นางสาวขนิษฐา เล?าะล6อ
62133006129 นายฮานาฟD เบญลอฮ
62133006130 นายอิรฟาน มะลี
62133006131 นายภาณุวิทย� ทับพรหม
62133006132 นางสาวนลินภัสร� กิตติอัครศรีกุล
62133006133 นางสาวซีตีรอกีเย?าะ สุขุมประอัส
62133006134 นายโสภณ จันทร�ศรีสว6างวงค�
62133006135 นายอัลฮัมดี ดือราโซะ
62133006136 นางสาวเกศกนก บุญเพชร
62133006137 นางสาวนัทรียา หมัดอาดํ้า
62133006138 นางสาวเกวลี นารีนุช
62133006139 นางสาวอัสมะ โสะ
62133006140 นายเสริมศักด์ิ แก1วเพชร
62133006141 นางสาวกนกวรรณ หลีเจ้ียง
62133006142 นางสาวพนิดา น1อยแก1ว
62133006143 นางสาวดาริณี แก1วประดับ
62133006144 นางสาวกมลชนก พุฒทวี
62133006145 นางสาวนฤมล รอดเอียด
62133006146 นางสาวภัสรา รุ6งกระจ6าง
62133006147 นางสาวจิณห�นิภา แก1วมี
62133006148 นายภควัต รักขาว
62133006149 นางสาวมุมีน?ะห� ลาเตะ
62133006150 นายศุภณัฐ วิประกษิต
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62133006151 นายทีฆทัศน� ทองบุญ
62133006152 นางสาวพัชรินทร� ปลื้มใจ
62133006153 นางสาวชนกานต� สาสุนีย�
62133006154 นายมนต�มนัส เมืองช6วย
62133006155 นางสาวชญาทิพย� ขําวิจิตต�
62133006156 นางสาวธนัชพร ชุมปถัมภ�
62133006157 นางสาวรุจิษยา ขวัญรักษ�
62133006158 นางสาวมัลลิกา ราชแก1ว
62133006159 นางสาวกุลรัศมี ศรีงาม
62133006160 นายปุญญพัฒน� หอมจันทร�
62133006161 นางสาวธัญชนก ชูเดช
62133006162 นางสาวพิรลักษณ� เพชรสงคราม
62133006163 นายหัสบดินทร� มะยาแมง
62133006164 นายสิทธ� ภิรมย�
62133006165 นางสาวศอบารียะฮ� หมาดดาเร?ะ
62133006166 นางสาวพัชรภรณ� จงจิต
62133006167 นายอานัส นิแม
62133006168 นางสาวเกวลี อ1วนโสดา
62133006169 นางสาวณัฏฐธิดา กุณาพันธ�
62133006170 นายบุรินทร� จันทร�นพคุณ
62133006171 นายธนพิพัฒน� สุกรอดรู1
62133006172 นางสาวฟาริดา โต?ะปBงหลู
62133006173 นางสาวศศิภาส นันทะกูล
62133006174 นางสาวอารีรัตน� ศรีเทพ
62133006175 นายปฐมพงศ� ขุนจันทร�
62133006176 นางสาวพัชราภรณ� สุวรรณชาตรี
62133006177 นายธนิตย� เอียดเปรียว
62133006178 นางสาวเมทินี เกลี้ยงเกลา
62133006179 นายวศิน เส็นชุม
62133006180 นายอติชาติ เสรีรัตน�
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62133006181 นางสาวปBญญ�ปภัส สุวรรณมานพ
62133006182 นายชิตพล เผือกชาย
62133006183 นางสาวยศวดี เพ็ชรคํา
62133006184 นางสาวไซตน มะลิเยาะ
62133006185 นางสาวสุไรยา สาเม?าะ
62133006186 นางสาวชนุตรา หลําเบ็นหมุด
62133006187 นางสาวธมณฬภร ยอดดวงใจ
62133006188 นายศุภชัย โรจนรัตน�
62133006189 นางสาวสินากรณ� แก1วนุ1ย
62133006190 นายกิตติศักด์ิ จ้ิวฮวด
62133006191 นางสาวจุฑาธิป ศรีสุวรรณ
62133006192 นางสาวสุภัตรา หนูวงษ�
62133006193 นางสาวมัญชุสา ศรีทองกระจ6าง
62133006194 นางสาวชุติมา บัวลาแก1ว
62133006195 นางสาวภคพร นิมิตรสุวรรณ
62133006196 นายธีรวุธ วงศ�สม
62133006197 นางสาวสุรางคณา ชัยสุวรรณ�
62133006198 นางสาวนูรีฮัน ลายามุง
62133006199 นายภควัชร ไชยสุวรรณ
62133006200 นางสาวยามีลาห� เด6นดารา
62133006201 นางสาวบุญสิตา บุญเทียม
62133006202 นางสาววรรณิสา อาดํา
62133006203 นางสาวจิตปฏิมา หมู6หม่ืน
62133006204 นางสาวชลธิฌา ส6องประกาย
62133006205 นายภูเบศวร� ขุนทอง
62133006206 นางสาวปริศนา พุทธวี
62133006207 นางสาวศิริวรรณ จันทร�สว6าง
62133006208 นางสาวนูรอามาณี บาโง
62133006209 นางสาวอัฟวาน อุเซ็ง
62133006210 นางสาววรรณธิดา ตันต1อง
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62133006211 นางสาวชไมพร สุขใส
62133006212 นางสาวฟารีดาห� ดือราซอลีมา
62133006213 นางสาวรัตนวดี ขุนนัดเชียร
62133006214 นางสาวซาการียะห� ยะสารี
62133006215 นายนราวิทย� ผิวนวล
62133006216 นางสาวอัสมา แดงงาม
62133006217 นายอติพันธุ� พานิชพงศ�
62133006218 นางสาวฮาสมะห� อาแว
62133006219 นางสาวนิตินันต� จันทร�คง
62133006220 นางสาวไซนับ สามอ
62133006221 นางสาวสุนิษา ปราบตูณีย�
62133006222 นายสมประสงค� รอดนัคเรศน�
62133006223 นายรอซีดีน อุมา
62133006224 นางป�ติพร เจ?ะเอาะ
62133006225 นางสาวพรอรุณ แซ6อ]อง
62133006226 นางสาวเกศสุดา งูตูล
62133006227 นางสาวศรัญญา วิยะรัตน�
62133006228 นางสาวกมลทิพย� นุ1ยแม1น
62133006229 นายนราพงษ� สุดเอียด
62133006230 นางสาวชนากานต� ธรรมธินโน
62133006231 นางสาวพาตือมา เซะบิง
62133006232 นางสาวกันยารัตน� ชิตชลธาร
62133006233 นางสาวชารีฟะ บินลาเต?ะ
62133006234 นางสาวโรสนานี อาแว
62133006235 นายไซฟูรอห�มัน สะมะแอ
62133006236 นางสาวกนกกร นาคปลัด
62133006237 นางสาวสาวิตรี เรืองรอง
62133006238 นางสาวซูฮัยลา ซีนา
62133006239 นายแวอัชมัน แวมูซอ
62133006240 นายยูไวรุณ เจะสะอิ
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62133006241 นายชูเกียรต์ิ คงอินทร�
62133006242 นายอัลฟาน ยูนุ
62133006243 นางสาวณัฐธิดา ขุนทวี
62133006244 นางสาวอาฟDนา กอเดร�
62133006245 นางสาวการีมะห� มะโร?ะ
62133006246 นางสาวอัสมีรา จันทร�สง
62133006247 นางสาวกนกพร นพรัตน�
62133006248 นางสาวนิฟาตีฮะห� นิแว
62133006249 นายวันเฉลิม ศรีอินทร�
62133006250 นางสาวอัจฉรา ชูสิงห�
62133006251 นายธนานันต� คงอุบล
62133006252 นายรุสดี มะแน
62133006253 นายโอษิษฐ� บัณฑิตกุล
62133006254 นางสาวนาตยา กาเหร็ม
62133006255 นายธีรพงศ� ขานโบ
62133006256 นางสาวรัตนาภรณ� สมพงศ�
62133006257 นายศุภกิตต์ิ สอนคง
62133006258 นางสาวจันทิมา วิชิตพงค�
62133006259 นางสาวละอองทิพย� สุวรรณรัตน�
62133006260 นางสาวซาฮานาน� เหมอุดม
62133006261 นางสาวภูมิรัตน� หวังผดุงเกียรติ
62133006262 นางสาวธนัชพร โครธาสุวรรณ�
62133006263 นายชวลิต พลันสังเกตุ
62133006264 นางสาวอุดมลักษณ� คงวัฒนานนท�
62133006265 นายพัชรพล อ6อนสมเพชร
62133006266 นางสาวซารีตา กูลูแว
62133006267 นางสาวศุภานัน แดงสุข
62133006268 นางสาวฮามีดะห� ม?ะติ
62133006269 นายราชนรินทร� รุ6งกระจ6าง
62133006270 นางสาวจุฑารัตน� ชูเก้ือ
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62133006271 นางสาวทวินันท� สิงห�ครุฑ
62133006272 นางสาวซารีย?ะ มูซอ
62133006273 นางสาวเทียนวรรณ ทิพย�แก1ว
62133006274 นางสาวสุกัญญา ทรัพย�ศิริสกุล
62133006275 นางสาวสุวนันท� น6านวรจิรกุล
62133006276 นายฐากูร ศิริยอด
62133006277 นางสาวกุลธิดา เส็นหลี
62133006278 นางสาวมณฑนา ทัศนา
62133006279 นางสาวอัญมณี หนูเปDย
62133006280 นางสาวปรียาพร แก1วรัตน�
62133006281 นางสาวอัจฉรา แซ6บ1าง
62133006282 นายวัชรพงษ� เตชะกุล
62133006283 นางสาวนูฮา เจ?ะเต?ะ
62133006284 นางสาวสาลีนา สูนสละ
62133006285 นายจักรี หนีปาน
62133006286 นางสาวอารดา บาเกาะ
62133006287 นางสาววรรณิศา ชูสกุล
62133006288 นางสาวเบญจวรรณ สัณฐิติการย�
62133006289 นางสาวพัชรี เต?ะแห
62133006290 นางสาวปBทมา ยูโซ?ะ
62133006291 นายวุฒิพงศ� ประชุมทอง
62133006292 นางสาวยุวดี ศรีสว6าง
62133006293 นางสาวยุซรอ เจะเอาะ
62133006294 นางสาวทฤษฎี สงค�แดง
62133006295 นางสาวซูฮัยลา มามะ
62133006296 นางสาวนิผาซีร6า มะมิง
62133006297 นางสาวนูรกาฟ�รละ ภาควันต�
62133006298 นางสาววัชรี ภูมิสิริรัฐ
62133006299 นางสาวอาเฟDย วายีกอ
62133006300 นายธิติพงษ� ด6อล?ะ
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62133006301 นางนุรมะห� โต?ะอาลี
62133006302 นางสาวกฤษณา ศรีวะปะ
62133006303 นายภานุกรณ� การะเกตุ
62133006304 นางสาวชุติมา รังษีสว6าง
62133006305 นางสาวสุณีญา บิลหมัด
62133006306 นายอับดุลเลาะ กามียอ
62133006307 นายธนวิชญ� วิมลเมือง
62133006308 นางสาวทักษพร เอียดเพชร
62133006309 นางสาวกานดา ทองกัน
62133006310 นางสาวอาไอเซาะ สะแม
62133006311 นางสาวรัตนาภรณ� ขาวเรือง
62133006312 นางสาววาริสา หมวดสง
62133006313 นางสาวชนากานต� บุญเรือง
62133006314 นางสาวปารีดะห� ยะยอ
62133006315 นายอนุชา หลําย?ะ
62133006316 นางสาวฮานานี โต?ะมะ
62133006317 นายปฏิพัทธ์ิ ชูโรจน�
62133006318 นางสาวณิชกานต� ตันติประเสริฐ
62133006319 นางสาวอีฟฟDนีล รอดพยันต�
62133006320 นางสาวปาลิตา ไทยมิตรชอบ
62133006321 นางสาวกรรนฤพร ทองสิวรรณ�
62133006322 นางสาวทิพวรรณ� ทองฉํ่า
62133006323 นางสาวยุพาวดี พรหมเพ็ชร�
62133006324 นางสาววันฮานีฟะห� แวดอเลาะ
62133006325 นางสาวสารีนา เจะพร
62133006326 นายพิสิษฐ� สุวรรณรัตน�
62133006327 นายกิติศักด์ิ ปานแก1ว
62133006328 นายชาธิป อ6อนจุล
62133006329 นางสาวระพีพรรณ จันทรัตน�
62133006330 นางสาวนภัสนันทร� โพธ์ิอ1น

หน1า 211 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133006331 นางสาวทิพวัลย� นําพา
62133006332 นายมูฮําหมัดซอบรี ตีเย?าะ
62133006333 นางสาวเฌอร�ลิน ถาวรจิตร
62133006334 นางสาวกชพร อารมณ�ฤทธ์ิ
62133006335 นายยาการียา ซิมา
62133006336 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยคีรี
62133006337 นางพัชรพรรณ พิพิธสุนทรศานต�
62133006338 นายวรกันต� นันตะวงศ�
62133006339 นางสาวลีนา โสธามาต
62133006340 นางสาวกมลทิพย� ปBญจะเภรี
62133006341 นางสาวสีตีอาแอเส?าะ เจ?ะเตะ
62133006342 นางสาวนัทธมน วิชญะดิลก
62133006343 นางสาวอานุงซราวานี มาซอ
62133006344 นายริสกี เจ?ะแว
62133006345 นางสาวมินันตา ราชเมืองฝาง
62133006346 นางสาวกามีล?ะ ดีแม
62133006347 นางสาวอังคณา เทพนุ1ย
62133006348 นางสาวรอยานะห� มะสะแม
62133006349 นางสาวมณทิรา คิมหันต�
62133006350 นางสาวปริศนา ผาม่ัง
62133006351 นายสหภาพ เพชรสงคราม
62133006352 นางสาวชาลิณี พัวพัน
62133006353 นางสาวดาริกา ขําเจริญ
62133006354 นางสาวฮายาตี มะดือเร?ะ
62133006355 นางสาวกมลทิพย� พฤฒิพฤกษ�
62133006356 นางสาวฮานีฟาห� รอเซะ
62133006357 นายรุ6งโรจน� แสนบอโด
62133006358 นางสาวป�ยะรัตน� สัจจา
62133006359 นางสาวมัทนาวดี พันธุเณร
62133006360 นางสาวจีรนันท� ชฎารัตน�
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62133006361 นางสาวสุวาตี มะเซ็ง
62133006362 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยนนท�
62133006363 นางสาวนารีมา สาหลํา
62133006364 นางสาววรรณวิศา กาญจนอนันต�
62133006365 นางสาวรอหานา บากา
62133006366 นางสาวนุรมัยนี ยะหริ่ง
62133006367 นายสมชาย อาจสัน
62133006368 นายวิเนต ศักดาณรงค�
62133006369 นางสาววาสนา ทวีเมือง
62133006370 นายสหรัตน� สิทธิเม6ง
62133006371 นายรังสิวุฒิ พูนเอียด
62133006372 นางสาวกฤติญา จันทร�เมือง
62133006373 นายวงศธร ขําดํา
62133006374 นางสาววันวิสาข� รัตนชัย
62133006375 นายภาณุพงศ� นกเกตุ
62133006376 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุนิสา เมืองจันทร�
62133006377 นางสาวธิติมา ทิศพ6วน
62133006378 นางสาววรดา ปริสุทธ์ิกุล
62133006379 นายปฐมพงศ� ชูโตชนะ
62133006380 นางสาวฟาซีละห� อาเกะ
62133006381 นางสาวโชติรส กาลธิโร
62133006382 นายอมรเทพ นุ6นชูคันธ�
62133006383 นางสาวมุฐิตา เสนปาน
62133006384 นายวันอิบรอฮีม แวหะยี
62133006385 นางสาวรอฮานิง สาเมาะ
62133006386 นางสาวมนัศรา ศรีสุวรรณ�
62133006387 นางสาวนิศาชล สุรหมีน
62133006388 นางสาวสุกัญญา พักบดี
62133006389 นายร6อโสร หมัดอาดํ้า
62133006390 นางสาวกมลวรรณ อัตตะ
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62133006391 นางสาวปวันรัตน� ชํานาญธุระกิจ
62133006392 นางสาวอัซมา จันทร�ม่ัน
62133006393 นางซูรีนา เหมสลาหมาด
62133006394 นางสาวศศินาถ มาศวิวัฒน�
62133006395 นายธนคม กูเดร�ดาเก็ง
62133006396 นายเรืองวิทย� กาญจนสุวรรณ
62133006397 นางสาวมารีเย?าะ ดือเระ
62133006398 นางสาวกัณติมา บวรจิรวัฒน�
62133006399 นายต6วนไพศอน กอตอนีลอ
62133006400 นายประกิจ ย6างกุ1ง
62133006401 นายอภิรักษ� จุลมณี
62133006402 นางสาวธนาวดี แก1วศรี
62133006403 ว6าที่ร1อยตรีหญิงฑีราภัค คงแคล1ว
62133006404 นางสาวภิญญดา ถีราวุฒิ
62133006405 นายทัตธน ศรีกฤษณ�
62133006406 นางสาวอิสริยา หีมผอม
62133006407 นางสาววิลาสินี ไชยประสิทธ์ิ
62133006408 นายมุสตอผา ดอแม
62133006409 นางสาวยารอด?ะ ยูโซ?ะ
62133006410 นางสาวสุภาภรณ� หมาดแน1ง
62133006411 นายนันทวัฒน� อ6อนชื่นจิตร
62133006412 นายนฤพันธ� ว6องปลูกศิลปS
62133006413 นายวริทธ์ิธร พงษ�กาญจน�
62133006414 นายเพียวพันธ� ธีรทรานนท�
62133006415 นางสาวอรปรีญา ติงสา
62133006416 นางปาริชาติ รัตนะ
62133006417 นายจรกฤตย� แมงทับ
62133006418 นายอุดม แก1วชู
62133006419 ว6าที่ ร.ต.ฮัซซาน หะยียามา
62133006420 นางสาวนูรีดา สุหลง
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62133006421 นายสุลตอน กาเดร�
62133006422 นางสาวณัฐธยาน� โกศล
62133006423 นางสาวคอปYอสะ ดาโอะ
62133006424 นางสาวอารียา อะยามา
62133006425 นายนรา ดาหมาด
62133006426 นางสาวมารียา หวันชิดนาย
62133006427 นางสาวกฤตยา ขันธมะณีศรี
62133006428 นางสาวรัชดา จันทร�เพ็ญ
62133006429 นางสาวอาซียานี สามะ
62133006430 นายรัฐการณ� รัตนมณี
62133006431 นางสาวเมวิกา สังข�แก1ว
62133006432 นางสาวลักษิกา รัศมีอักษรสกุล
62133006433 นางวิไลวรรณ ไชยแพทย�
62133006434 นางสาวสาวิตรี ช6วยรอด
62133006435 นายอุกฤษฏ� ประจวบผล
62133006436 นายพลศริน สาระวิโรจน�
62133006437 นายปภัทรภูมิ พินิจสกุล
62133006438 นายสุพจน� ปทุมเมศ
62133006439 นางสาวชฎาภรณ� แปJนช6วย
62133006440 นางบุษยา เจะนิ
62133006441 นายมะฟาริ หอมะเบ?าะ
62133006442 นางสาวฟาตีเม?าะ ดอหม๊ินารอ
62133006443 นางสาวณัฐธยาน� ยางทอง
62133006444 นางสาววิลาวัลย� ชิตภักดี
62133006445 นางสาวมัสนีห� ดือเร?ะ
62133006446 นางสาวซอฮาบีย?ะ เบ็ญดือราแม
62133006447 นางสาวสุวิมล เจือกโว1น
62133006448 นางสาวเนตรชนก วัชระนิมิต
62133006449 นางสาวศิรัณยภัฎ จําปาสิทธ์ิ
62133006450 นางสาวนันทนา นิกาเส็ม
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62133006451 นางสาวนูร�รีนา มะมิง
62133006452 นางสาวดาวน1อย สุกแปะเง1า
62133006453 นายนพสิทธ์ิ ไชยนนท�
62133006454 นางสาวนารมี ไกรนรา
62133006455 นางสาววัชรีย� คล1ายฉิม
62133006456 นางสาวณรีเกศ แก1วประชุม
62133006457 นายเจษฎา ทิพย�มณี
62133006458 นายอภิชาติ กาฬจันโท
62133006459 นางสาวยาหารอ เจ?ะแว
62133006460 นายอุเทน ศรีอ6อน
62133006461 นางสาวรัชนก มิลําเอียง
62133006462 นางสาวอลิษา ติเสด
62133006463 นายสุยาดี โดยหลี
62133006464 นางสาวภรชนก ณ สงคราม
62133006465 นางสาวเรวดี กายฤทธ์ิ
62133006466 นางสาวฮัรมูนี ดราแม
62133006467 นางสาวกมลวรรณ อ1วนเส1ง
62133006468 นางสาวสรัลดา ศรีสมัย
62133006469 นางสาวชญานุช สุวรรณอาภรณ�
62133006470 นางสาวอามีร1า เจะเตะ
62133006471 นางสาวฟBดลีนา ยูโซะ
62133006472 นางสาวนุรฮุดา สาเฮาะ
62133006473 นางสาวฮันนัส นาแว
62133006474 นายบวรพร ละอองพันธุ�
62133006475 นางสาวเบญญาภา ด6านชูธรรม
62133006476 นางสาวฟารินดา เจะเตะ
62133006477 นายกันต�ดนัย ขยัน
62133006478 นางสาวอัษฎาพร ขุนเพชร
62133006479 นายประเสริฐ หวังพันธุ�ขจร
62133006480 นางสาวมาเรียม มะมิง
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62133006481 นางสาวยารูนี สุหลง
62133006482 นางสาวพาดีลา ดอรอแมง
62133006483 นางสาวนราวรรณ พรรคเสือ
62133006484 นางสาวแวยาวียาห� วาโอ
62133006485 นายชลธวัช คีรีวงศ�
62133006486 นางสาวจิตินันต� โต?ะปอง
62133006487 นางสาวแวอามีเนาะ แวสะแลแม
62133006488 นางสาวอุฑารัตน� สุวรรณศรี
62133006489 นางสาวอาณีรา ลาสะมะแม
62133006490 นายพัฒนพันธุ� ตรีวัย
62133006491 นายกฤษณล นงรัตน�
62133006492 นายณัฐวุฒิ คงสุข
62133006493 นางสาวสุดารัตน� สรรพสังเกตุ
62133006494 นางสาวพรพรรณ กําเหนิดทอง
62133006495 นางสาวรุจสณี บิลยีหลี
62133006496 นายจรินทร� หมัดอะดัม
62133006497 นายณฐพล กุณโรจร
62133006498 นายจิราวุฒิ เพชรโกษี
62133006499 นางสาวฐิติรัตน� รัตนะ
62133006500 นางสุทธิกานต� พิมพ�ศักด์ิ
62133006501 นางสาวนาดา พยายาม
62133006502 นายนิพนธ� นิลสกุล
62133006503 นางสาวชวัลรัตน� สังข�ทอง
62133006504 นายอดิศักด์ิ นาคจันทร�
62133006505 นางสาววรินทร นวลแก1ว
62133006506 นางสาวศิริมา อภิสิทธิศักด์ิ
62133006507 นางสาวจิตตวดี คงสีทอง
62133006508 นางสาวภานุชญา หลงสุวรรณ
62133006509 นายนิติธร รัตนานุกูล
62133006510 นายกิตติศักด์ิ ศรีนวลอินทร�
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62133006511 นางสาวเรวดี ศิริมุสิกะ
62133006512 นางสาวปาณิศา โพธิสิกร
62133006513 นางสาวณัฐกุล สอนคง
62133006514 นางสาวธารทิพย� วัฒนศรี
62133006515 นางสาวสุชญา ฤทธ์ิโต
62133006516 นางสาวกาญจน�กนก นวลล1อม
62133006517 นายป�ยโชติ โชติรัตน�
62133006518 นายอารีฟ วาเลาะ
62133006519 นางสาวอารียา การดี
62133006520 นางสาวรัตนาภรณ� ชัยเพชร�
62133006521 นางสาวกนกวรรณ ทองศรีรักษ�
62133006522 นางสาวอลิษา คริสต�รักษา
62133006523 นางสาวนุจรี เชื้อศรีชัย
62133006524 นายธวัฒน�ชัย สองภพ
62133006525 นายกวรรณรัชต� เลิศวณิชย�วัฒนา
62133006526 นางสาวพิชชาพร ไสยศาสตร�
62133006527 นายอนุพงศ� ฉายห1อง
62133006528 นายมะรูดิง หะมะ
62133006529 ว6าที่ร1อยตรีอาลิฟศักด์ิ สะนิ
62133006530 นางสาวขวัญฤดี ราชเมืองขวาง
62133006531 นายอาฟาน เปาะหารง
62133006532 นางสาวนูรีฮัน ตือป�งหม?ะ
62133006533 นางสาวสูสีลา สาและ
62133006534 นายกิตติพงษ� มรรคาเขต
62133006535 นางสาวพรปวีณ� สุวรรณพรรค
62133006536 นางสาวพัชรี บัวคง
62133006537 นางสาวชลลดา หนูนิลปลอดดี
62133006538 นางสาวอัศนี ชูแก1ว
62133006539 นางสาวฐิติพรรณ หมินหมัน
62133006540 นางสาวซอฟDยะ นิแม
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62133006541 นายกิตติกุล ราชพิทักษ�
62133006542 นายปริญญา แก1วโชติรุ6ง
62133006543 นายณัฐพันธ� บุญเนียม
62133006544 นางสาวดาวใจ ยูงทอง
62133006545 นางสาวนิภาพร ยอดดี
62133006546 นางสาวอามีเดีย เจะมะ
62133006547 นายจิระศักด์ิ เกตุชู
62133006548 นางสาวเพียงปรางค� แสงนวล
62133006549 นางสาวพฤษธร สุขพงษ�
62133006550 นางสาวแวซง มะยิ
62133006551 นางสาวนันร�ตริกา เหล็มปาน
62133006552 นายเจนจารุ ทวีศรี
62133006553 นางสาวปBญชนันท� เลาหสกุล
62133006554 นางสาววิภาภรณ� แทนโป
62133006555 นายซาลาฮูดีน อาแวบือซา
62133006556 นางสาวอารีย?ะ บิลแสะ
62133006557 นายทิวากร ทรายแก1ว
62133006558 นางสาววรณัน เรืองกูล
62133006559 นางเพ็ญศรี อุดมทรัพย�
62133006560 นางสาวเสาด?ะ มุสิริ
62133006561 นางสาวศิรินทิพย� วชิรพิเชฐ
62133006562 นางสาวอรพรรณ แซ6ฉ่ัว
62133006563 นางสาวณัฐป�ยา เหตุทอง
62133006564 นางสาวอนัญพร แก1วเปUนทอง
62133006565 นางสาวนิซูไบยะ หีมงอย
62133006566 นางสาวเกวลิน จุ1ยเจริญ
62133006567 นายอนิรุทธ ศิริมะโน
62133006568 นางสาวสุนิสา จันเจริญ
62133006569 นายนิรุต ต้ิงหวัง
62133006570 นางสาวรุสนา โต?ะยอ
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62133006571 นางสาวซีตีฮายา อูด้ิง
62133006572 นางสาวนูญะ วิชา
62133006573 นางสาววนิดา ฮายีดูเส็ง
62133006574 นางสาวมาตีนี อีแต
62133006575 นางสาวบพิตร คะชะวะโร
62133006576 นางสาวสุกัลยา พันธุรัตน�
62133006577 นายชาคฤตย� จันทรสุกศรี
62133006578 นางสาวนัสริน อาลีดีมัน
62133006579 นางสาวยานิตา ขาวผ6อง
62133006580 นายจรงค� หนูแสง
62133006581 นายภาณุวัฒน� เขียวเล6ง
62133006582 นางสาวนิภากร เหล6าพรสวรรค�
62133006583 นางสาวจิรารัตน� วิสมิตนันทน�
62133006584 นางสาวนาถลดา สระศรี
62133006585 นางสาวบุณยนุช ขันติสกุลงาม
62133006586 นางสาวพัชรี รัตน�ทอง
62133006587 นายเฉลิมศักด์ิ ศรีจันทร�
62133006588 นายวีระชน พลเพชร
62133006589 นางสาวจุฑามาศ สุดธาราภิรมณ�
62133006590 นางสาวชญานี ชาประสม
62133006591 นางสาวศุวิภร แซ6หลิง
62133006592 นางสาวนันทญา บุญจันทร�
62133006593 นางดลฤดี ฉายพงษ�
62133006594 นายศุภร ศรียวง
62133006595 นางสาวกวินนา จุลเทพ
62133006596 นางสาวปวีณา บุญยอดศรี
62133006597 นางสาวชนิสรา เคลือบเพ็ชร�
62133006598 นางสาวสุวิตรี จิตต�สุวรรณ
62133006599 นางสาวกนกวรรณ กันติวงค�
62133006600 นายกฤษฎี โต?ะดุสน
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62133006601 นายพีรพัฒน� แก1วมณี
62133006602 นางสาวมะลิษา ลิ้นเนี่ยว
62133006603 นางสาวคัสมา เปาะโวะ
62133006604 นางสาวซัลมา ชอบงาม
62133006605 นายนภดล ปวนคํามา
62133006606 นางสาวพัชรี คงเจริญโภชน�
62133006607 นางสาววีรดา เหมือนทิพย�
62133006608 นายวรวิทย� จิตติกานต�
62133006609 นางสาวณัฏฐณิชา ณภากูล
62133006610 นางสาวพิมพกาญจน� ภู6ประดับศิลปS
62133006611 นางสาวบุษยมาส รัตนวงศ�
62133006612 นายกิจประเสริฐ ต้ังจิตร�
62133006613 นางสาวยุพารัตน� ฟองสุวรรณ
62133006614 นายรณสิทธ์ิ ฤทธ์ิทอง
62133006615 นางสาวนัฐนิตย� นานช1า
62133006616 นายวรวิทย� ซุ1ยขาว
62133006617 นายฐิติกร ราชศิริส6งศรี
62133006618 นายศรสุวรรณ� ปล1องไหม
62133006619 นางสาวชูพิศ ต้ังตระกูล
62133006620 นายรุสลาม ชาลี
62133006621 นางสาววราภา กันใจศักด์ิ
62133006622 นายสาธิต วรศักตยานันต�
62133006623 นางสาวฉัตรสุภางค� พลลิพัง
62133006624 นายวรัญWู แซ6ห1อง
62133006625 นายธนารัตน� กล1าคง
62133006626 นางสาวนาเดีย ตงลอ
62133006627 นายธีรวัฒน� ฤทธาภิรมย�
62133006628 นางสาวสาวิณี ประสานพันธ�
62133006629 นางสาวบาลีละฮ� หะยีนาแว
62133006630 นางสาวนูรอัยนี อาแซ

หน1า 221 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133006631 นางสาวสุรียา เจะมะ
62133006632 นางสาวสุกัญญา ต้ังทวีวัฒนา
62133006633 นางสาวยามีละห� สาและ
62133006634 นางสาวอาลิตา มะละ
62133006635 นายรุสลัน สะเตาะ
62133006636 นายวรยศ แก1วศรี
62133006637 นางสาวฟาตีนะฮ� หวันหวัง
62133006638 นางสาวกมลทิพย� ตาหลี
62133006639 นายปรินทร โพธ์ิเอี่ยม
62133006640 นางสาวโรสมาลีน ลาเฮศักด์ิสิทธ์ิ
62133006641 นางสาวอานีส แมเร?ะกานิง
62133006642 นางสาวชาบีนา สายสะโร
62133006643 นางสาวสุจาริณี ลาภวงศ�
62133006644 นางสาวเจนจิรา เมืองโคตร
62133006645 นางสาวนิตญา พิศแลงาม
62133006646 นางสาวกาญจนา ศักด์ิหวาน
62133006647 นางสาวอริสา แก1วสลับศรี
62133006648 นางสาวรอฮานา มะกูวิง
62133006649 นางสาววรัญญา จันทรัตน�
62133006650 นางสาวอภิญญา จงกิตติวรกุล
62133006651 นางสาวอุสนานีย� นิตา
62133006652 นางสาวจุฬาลักษณ� พูนผล
62133006653 นายนิรวัชร� พุทธิปาน
62133006654 นางสาวนูรุลฮูดา บูละ
62133006655 นายสุรเดช คงทน
62133006656 นางสาวขวัญหทัย อะสมาน
62133006657 นางสาวจิราภรณ� นวลปาน
62133006658 นางสาววลัยลักษณ� เหลืองสุก
62133006659 นางสาวฮานาน โตะมอ
62133006660 นางสาวอุทัยวรรณ มณีสร1อย
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62133006661 นายพิชิตชัย สุทธิอัศวโยธิน
62133006662 นางสาวณาฐฉวี ทองสุกใส
62133006663 นางสาวนูรฮูดา สาแม
62133006664 นางสาวจันทรา เรืองช6วย
62133006665 นางสาวธนัชชา รัตนานุภาพ
62133006666 นางสาวนุชรี เหล็บหนู
62133006667 นายอารีหนีด รองเดช
62133006668 นางสาววาสนา เจริญศรีวิสุทธ์ิ
62133006669 นางสาวพรนบี โต?ะกะหรีม
62133006670 นางสาวรัชนีวรรณ แก1วเอียด
62133006671 นางสาวป�ยนันท� จันทร�อินทร�
62133006672 นางสาวสุภาวดี แย1มสุวรรณ
62133006673 นางสาวอินอาม ยูโซะ
62133006674 นางสาววนิดา สงรักษ�
62133006675 นางสาวกาญจนา แก1วชะโน
62133006676 นายคงรพี คงสาลี
62133006677 นางสาวอมีนาฮ� ตาเยาะ
62133006678 นางสาวปาริชาติ สุขเกษม
62133006679 นางสุนิษา โยธากุล
62133006680 นางสาวพิมพ�วิภา พงศ�ศรีโรจน�
62133006681 นางสาวยามีละห� บือราเฮง
62133006682 นางสาววิภาวรรณ ใจซ่ือดี
62133006683 นายเดชาวัต โอเอี่ยม
62133006684 นายธีรกุล ซ6อนกลิ่น
62133006685 นางสาวอัฟฟาฟ แม็ง
62133006686 นางสาวณัฐกานต� ประสมสุข
62133006687 นางสาวเซาซัน สาและ
62133006688 นางสาวมณฑิชา สันหลี
62133006689 นายวิระชัย เต็มเปD[ยม
62133006690 นางสาวอมรรัตน� โจมชู
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62133006691 นายพรเทพ เกิดว่ัน
62133006692 นางสาวกัลย�สุดา แก1วไกร
62133006693 นางสาวพัชรินทร� บินโตะใบ1
62133006694 นายภานุวัฒน� อ6อนเกตุพล
62133006695 นายยุรวัฒน� ศศานนท�
62133006696 นางสาวเพ็ญรัตน� ศรีภุมราช
62133006697 นายวรัญWู ยอสินธุ�
62133006698 นางสาวชไมพร ทองแกมแก1ว
62133006699 นางสาวซารีนา สะมาแฮ
62133006700 นางสาวสริตา นาคบรรพต
62133006701 นางสาวอักลีมา กาเร็ง
62133006702 นายอับดุลฮาลีม มามะ
62133006703 นางสาวพนิดา หะเทศ
62133006704 นางสาวมุมีนะห� บือแน
62133006705 นางสาวนุสรี สาเระ
62133006706 นางสาวกานต�ธิดา อุทัยแจ6ม
62133006707 นางสาวสุนิสา นันธิโย
62133006708 นางสาวอัลวาณีย� ยะลาแป
62133006709 นางสาวสุกัญญา หมานเหม
62133006710 นายวีรยุทธ สุวรรณโมสิ
62133006711 นายมุดตาร� มะยาแมง
62133006712 นางสาวอุดารัตน� วุ6นน1อย
62133006713 นางสาวนันทิดา บุญเลี้ยง
62133006714 นายสุทธินนท� ทองหนัก
62133006715 นางสาวกาญจนา จําเริญกิจ
62133006716 นางสาวณัฐกานต� จริงจิตร
62133006717 นายชัยอนันต� เดชสุวรรณ�
62133006718 นายเงินจิระ แววสุวรรณ�
62133006719 นางพิมลรัตน� ศรีบุรุษ
62133006720 นายจิราวุฒ์ิ แก1วทุ6ง
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62133006721 นายอติวิชญ� สมัครพงศ�
62133006722 นางสาวมัสยา แผ6ผล
62133006723 นายมะสุกรี ลาดอ
62133006724 นายอีลคัม สุหลง
62133006725 นางอะมาทิสต� อุทัยรัตน�
62133006726 นางสาวกนกพร แก1วนพรัตน�
62133006727 นางสาวนูรอัยนิง ดือเร?ะ
62133006728 นางสาวแพรวา สุวรรณเวลา
62133006729 นางอมรรัตน� สีแก1ว
62133006730 นางสาวแพรไหม เพชรรงค�
62133006731 นางสาวรอกีเย?าะ ยูโซะ
62133006732 นางสาวศิริลักษณ� แคล1วคลาด
62133006733 นายฝาซิล มาลัยสนั่น
62133006734 นายอานนท� ชูเกลี้ยง
62133006735 นายสิริชัย ใจแข็ง
62133006736 นายเอกลักษณ� สันบ6าหมีน
62133006737 นางสาวรีซาวาดี สาและ
62133006738 นางสาวญาธิปณิชา อินบัว
62133006739 นางสาวเยาวเรศ เดิมหลิ่ม
62133006740 นายภูมิพัฒน� จูห1อง
62133006741 นางสาวณิชกานต� ทิตนันทกุณ
62133006742 นายนนท�ปวิธ รัตนสําเนียง
62133006743 นางสาวณัฐยา นิลล1วน
62133006744 นางสาวนัทริดา รอบคอบ
62133006745 นายเนติพงษ� ทรงสังข�
62133006746 นางสาวศุจินันท� ทองนวล
62133006747 นางสาวฮับซาห� เจะโอะ
62133006748 นายทัตตเดช พรหมโหร
62133006749 นายสิริวัฒน� หมุดบิลเหล็บ
62133006750 นางสาวฟาตีณี ยีการ�เดร�
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62133006751 นายรุสลาม มะตีเยาะ
62133006752 นางสาวศศิธร นวลลอย
62133006753 นางสาวสหัทนา ชัยรี
62133006754 นายอานูวา แสงกาลอ
62133006755 นางสาวจันทร�สุดา ประกาญจน�
62133006756 นางสาวพิมพร อาจหาญ
62133006757 นางสาวธนพร ยุโส?ะ
62133006758 นางสาวศศินันท� หยูตุ1ง
62133006759 นางสาวพิมพ�ประภา แก1วรัตน�
62133006760 นางสาวนิโลบล วิริยะจันทร�
62133006761 นางสาววรรณเพ็ญ อินสง
62133006762 นางสาวดารารัตน� จินดาราม
62133006763 นางสาวมารียา ดามะ
62133006764 นางสาวอัซวานี อาแว
62133006765 นางสาวรัฏฐ�ชญา มณีรัตนวงศ�
62133006766 นางสาวจิตรานนท� รัตนะโน
62133006767 นายวัทกิจ พรหมรักษ�
62133006768 นายชูเกียรติ เอียดสุดรักษ�
62133006769 นายพีรพล ชูพรหม
62133006770 นายไซฟุดดีน อูมา
62133006771 นางสาววิริญญ� เบ็ญราหีม
62133006772 นางสาวแสงดาว บัวทอง
62133006773 นายณัฐพงค� โอชารส
62133006774 นายธนวัฒน� ด1วงประเสริฐ
62133006775 นายศิวกร รักไทย
62133006776 นางสาวญาสุมินทร� พรมแก1ว
62133006777 นางสาวณริดา ภิวัฒนาจุฬาศิริเวช
62133006778 นางสาวสุดาวรรณ สุขยะฤกษ�
62133006779 นางสาวสุนิตา เปาะวอ
62133006780 นางสาวอตินุช เหลือพงษ�

หน1า 226 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133006781 นางญดา ลีลาเกียรติไพบูลย�
62133006782 นางสาวศรสวรรค� ณ.พัทลุง
62133006783 นางสาวรอมีซันต� มะยูโซะ
62133006784 นางสาวเสาวณีย� พรมสี
62133006785 นางสาวเปรมฤดี สุวรรณลอยล6อง
62133006786 นางสาวพนิดา วงศ�จันทร�
62133006787 นางสาววรรณิศา จําปาทอง
62133006788 นางสาวนันทิกานต� นิยมเดชา
62133006789 นางสาวฮามีด?ะห� สะอะ
62133006790 นายฮัมดี เจะโซะ
62133006791 นางสาวฟารีซา อุเส
62133006792 นางสาวสุภาภรณ� นาคพล
62133006793 นางสาววรรณภา เผือกจีน
62133006794 นายวชิราวุธ เพ่ิมพูนทวีทรัพย�
62133006795 นางสาวอัจฉรา ช6วยชูชาติ
62133006796 นางสาววราภรณ� เจะเลาะ
62133006797 นางสาวสุนิสา เสียมไหม
62133006798 นายนาซีร ยูนุห�
62133006799 นางวันดี ผอมคง
62133006800 นางสาวนิอัสมะ ดือเร?ะ
62133006801 นางสาวชวิศา ปลอดทอง
62133006802 นายอับดลฆอเล็บ ฮะอุรา
62133006803 นางจีรนันท� ศรีขวัญ
62133006804 นางสาวกชพร กิจสระ
62133006805 นางสาวอฮาลัม สาเหมาะ
62133006806 นายมะดากี หะยีมะ
62133006807 นายสุขเกษม วัลแอ
62133006808 นางสาวอามีเนาะ สานิ
62133006809 นางสาวรุสนาณี ดาฮิง
62133006810 นางสาวภัตราพร ชนะการณ�
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62133006811 นางสาวอนลวรรณ อินทศร
62133006812 จ.ส.ต.นิวัฒน� ถ่ินแก1ว
62133006813 นายกรกฎ วงศานุพัทธ�
62133006814 นางสาวปริยญาดา ปานทอง
62133006815 นางสาวสุกัญญา แก1วฤทธ์ิเดช
62133006816 นายศุภวัฒน� จันทร�สุข
62133006817 นางสาวฟาตีฮะห� บากา
62133006818 นางสาวชนิกานต� ศรนิยม
62133006819 นางสาวอภิญญา ดิษสุวรรณ
62133006820 นายลุกมาน เบญกัซตูรี
62133006821 นางสาววิรุชณา คงมาก
62133006822 นางสาวพิชญาภา สงศรี
62133006823 นายป�ยวัฒน� หนูสง
62133006824 นายชินวัตร ศรีเพ็ง
62133006825 นางสาวแวซัยดานี แวมูซอ
62133006826 นางสาวเพชรไพริน เพชรสุวรรณ
62133006827 นางสาวอรวรรณ ชูหลอง
62133006828 นางสาวปวริศา บัวสองสี
62133006829 นางสาวอมิตตา หิงสูงเนิน
62133006830 นางสาวเมธาวี คชวงศ�
62133006831 นางสาวปาลิตา พูดเพราะ
62133006832 นางสาววาทินี นพรัตน�
62133006833 นางสาวทิวาพร เฟY[องฟุJง
62133006834 นางสาวศศิธร อ6อนหวาน
62133006835 นางสาวอารีซ6า หมัดอะด้ัม
62133006836 นางสาวรัญชิดา จันทรัตน�
62133006837 นางสาวอารีฟะฮ� เจะดาโอะ
62133006838 นางสาวอรทัย เหมืองจา
62133006839 นางสาวจีรนันท� ติงหงะ
62133006840 นายอุทัย ลาเตะ
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62133006841 นางสาวสุไวบะห� ยูโซะ
62133006842 นางสาวจุฑารัตน� นวลแก1ว
62133006843 นางสาวนรารัตน� ไชยทองชุม
62133006844 นางสาวยัสมี เกะแมง
62133006845 นายสกนธ�กรณ� อุทัยรัตน�
62133006846 นายอธิวัฒน� เลิศพลสถิต
62133006847 นางสาวณยานุช อิ่มศิริ
62133006848 นายฟุรกอน มาหามะ
62133006849 นางสาวรัตนา สุริวรรณ�
62133006850 นางสาวณัฏฐาภรณ� ทองนวล
62133006851 นางสาวฐิติมา โลหิตธาดา
62133006852 นางสาวชนินาถ หยังดี
62133006853 นางอังคณา สุวรรณรัตน�
62133006854 นางสาวพัชรี ราชพิบูลย�
62133006855 นายณัฐวุฒิ แยนา
62133006856 นางสาวอรปรียา ถีราวุฒิ
62133006857 นายธรรมธัช ฐิตวัฒนกุล
62133006858 นางสาวจิตมณี เลียงประสิทธ์ิ
62133006859 นางสาวรัตติกาล รัศมีปาน
62133006860 นายมูซันนา หมุดเด
62133006861 นางสาวซัลมี ฮายีเต?ะ
62133006862 นายสมรัก ชูทอง
62133006863 นางธัญลักษณ� ทองคําโพง
62133006864 นายอนพัทย� มัชฌิมาภิโร
62133006865 นางสาวชลลดา สิงห�อินทร�
62133006866 นางสาวอารียา โพธ์ิทอง
62133006867 นางสาวกนกวรรณ ภักดีฉนวน
62133006868 นายนัฐพงษ� อภัยรัตน�
62133006869 นางสาวรวีวรรณ ไกรสาตร�
62133006870 นางสาวแพรพรรณ อรัญดร
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62133006871 นางสาววิรงรอง หนูช6วย
62133006872 นางสาวกันทิมา เก้ือเดช
62133006873 นายรีดวาน บอเฮาะ
62133006874 นางสาวอานีตา กูรุง
62133006875 นางสาวนุษรา มนูญดาหวี
62133006876 นางสาวธิดารัตน� ศรีสุขใส
62133006877 นายพิสิฐ เพ็ชรหอม
62133006878 นางสาวนูรฮาพีซัน ยูโซ?ะ
62133006879 นายสิทธิพงษ� ชุมประยูร
62133006880 นางสาวกรชศา บุญชัย
62133006881 นางสาวสุนิตา หลีหมุด
62133006882 นางสาวชลิดา นุ6นมี
62133006883 นางสาวแวสือนะ อาแวกือจิ
62133006884 นายวรยศ ใหม6ชู
62133006885 นายอัมราน ดอเลาะ
62133006886 นางสาวนูไรฮัน ดอเหะ
62133006887 นางสาวกรวลัย ชุมวงศ�
62133006888 นายฮานาฟD มูซอ
62133006889 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนิติยา ศรีคะระมะทันโต
62133006890 ว6าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ� กลิ่นสุคนธ�
62133006891 นางสาวนูรีย?ะ ค้ิวงาม
62133006892 นางสาวภัทราพร แมหะ
62133006893 นางสาวกูฟารีซา ลอเซง
62133006894 นางสาวสุริยาตี มะลาเย็น
62133006895 นายชัยวัฒน� ใจโต
62133006896 นายปฤษฏ์ิ ฤทธิโสม
62133006897 นางสาวศิริพร คทายุทธ
62133006898 ว6าทีZ่ ร.ต.พีรพล นวลบุญ
62133006899 นางสาวนีซ?ะ ยะมะกา
62133006900 นายซัฟวาน หะยีหะเต็ง
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62133006901 นายศิริชัย ขุนเจริญ
62133006902 นางสาวฐิตาภา ปาตังคะโร
62133006903 นายวัชรพงศ� เพชรบุญวรรโณ
62133006904 นางสาวอามีซา แวอาแซ
62133006905 นายอาทิตย� แซ6เฮง
62133006906 นางสาวสุวรรณี รงค�ชนะ
62133006907 นางสาวอัสมาร�ท มะแซ
62133006908 นางสาวสลิลา แก1วบุตร
62133006909 นางสาวปรัชญา คุณสุทธ์ิ
62133006910 นางสาวอุซมา เส็นยีหีม
62133006911 นางสาวลลิตา ภักดี
62133006912 นางสาวชนาธิป เพชรกาญจนมาลา
62133006913 นางสาวฮาบีบ?ะ อาแว
62133006914 นางสาวซารีซา แซหม?ะ
62133006915 นางสาวนูรูฮูดา มะเย็ง
62133006916 นายอิสกานดา เจะแม็ง
62133006917 นางสาวมารีน หม1อแหละ
62133006918 นางสาวรัตกานต� เดชชิต
62133006919 นางสาววรรนนิสา ด1วงดี
62133006920 ว6าที่ร1อยตรีหญิงพิมผกา บุญรอด
62133006921 นางสาวธนัชพร ตุกชูแสง
62133006922 นายเกียรติภูมิ ลักษณาวงศ�
62133006923 นางสาวญานิสา สุกด1วง
62133006924 นายซูเปDยน สาเมาะ
62133006925 นางสาวโรสมีนา เจะนา
62133006926 นางสาวณัฐธนา ธานีรัตน�
62133006927 นางสาวภัทรพร ปานโบว�
62133006928 นายมะรอเซะ ลาเม็ง
62133006929 นางสาวนลินี กรัณฑสุทธานนท�
62133006930 นางสาวชฎาพร เฑียรฆโรจน�
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62133006931 นายมานูร น1อยทับทิม
62133006932 นายวีรทัต ตระกูลมณี
62133006933 นางสาววิมลณัฐ เหมทานนท�
62133006934 นางดรุณี เจ?ะนุ
62133006935 นายสุทธิภัทร อุบล
62133006936 นายกิตติพงษ� หอมตีบ
62133006937 ว6าที่รัอยตรีหญิงพรสวรรค� กิมาคม
62133006938 นางสาวณิชยา บุญกอง
62133006939 นางสาวนูรฮัชรีนา ดาโอะ
62133006940 นางสาวเสาวนีย� สังข�ชุม
62133006941 นางสาวสุธารัตน� หมีแดง
62133006942 นางสาวซูไรยา การอ
62133006943 นางสาวเกศิณี ชุมทอง
62133006944 นางสาวสุดารัตน� สองพิมพ�
62133006945 นางสุดา สมัครหานาย
62133006946 นางสาวสุนิสา โส?ะอุ
62133006947 นายสุธิภาส ทัลวรรณ�
62133006948 นางสาวนวินดา เขียวบุญจันทร�
62133006949 นางสาวณัฐติกา จูห1อง
62133006950 นายธันวา จันทรัตน�
62133006951 นายศิวะพันธ� มรรคถาวร
62133006952 นางปBทมา ซา
62133006953 นางสาวอรัญญา แต1ก้ิมใช1
62133006954 นางสาวนิรมล หยังหลัง
62133006955 นายอนุพงศ� เดชทองคํา
62133006956 นายถิรวัทน� จันทร�พันธ�
62133006957 นางสาวอารีนา มาบาราเกะ
62133006958 นางสาวราตรี ชินอนาฉายอรุณ
62133006959 นางสาวอังคณา ตุนละนิตย�
62133006960 นายภัทราวุธ โภชนุกูล
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62133006961 นางสาวสุปราณี ขันแกล1ว
62133006962 นางสาวดวงกมล แก1วจันทร�
62133006963 นายธีรวุฒิ พรหมสุภา
62133006964 นางสาวนัทธมน สุขธร
62133006965 นางสาวซูไฮนิ บือราเฮง
62133006966 นายยุทธนา แก1วประกอบ
62133006967 นางสาวอรสา แก1วช6วย
62133006968 นายต6วนมูฮําหมัดซูไฮมี เด6นอุดม
62133006969 นางสาวยาลิขอ แอเหย็บ
62133006970 นายพงศธร พรหมบุญทอง
62133006971 นายปริญญา เขียดนิล
62133006972 นางสาวฟาดีลา ดาโอะ
62133006973 นางสาวนีรชา ประพรหม
62133006974 นางสาวเกวลี เล6งพรม
62133006975 นางสาวจิราพร มณีสงฆ�
62133006976 นางสาวโสพิศ เหาะวิหค
62133006977 นางสาวปาลิตา พลายดัด
62133006978 นางสาวอาลาวียะห� หมัน
62133006979 นางสาวอิสรียาภรณ� อุไรรัตน�
62133006980 นางสาวนูรีฮัน รอยิง
62133006981 นางสาวนิศาชล จริงจิตร
62133006982 นางสาวอุไบลดา ต้ิงโหยบ
62133006983 นายมูฮัมหมัด มะยาซิง
62133006984 นางสาวธนพร พงษ�จีน
62133006985 นางสาวอาทิตยา ปานสังข�
62133006986 นางสาวรุสนี แวกะจิ
62133006987 นางสาวพัฒนวดี เนียมรัตน�
62133006988 นายศรัญWู เกตุหมุหน?ะ
62133006989 นายชาญเวทย� อารยะศิลปธร
62133006990 นางสาวนูรไอนี เจาะกลาดี
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62133006991 นางสาวศศิธร แก1วมณี
62133006992 นางสาวทิพย�ธิดา เรืองกูล
62133006993 นางสาวลลิตวดี ทองประสม
62133006994 นายอามิง สือแม
62133006995 นายสุภาพ มิลําเอียง
62133006996 นางสาวอาภาศรี รักสม
62133006997 นางสาวสุวรรณา ระเบียบโอษฐ�
62133006998 นายเกรียงไกร คํามุงคุณ
62133006999 นางสาวคอรีเยาะห� กะลูแป
62133007000 นายสาลีหัน บือนา
62133007001 นางสาวซํากีนะ เวาะแม็ง
62133007002 นางสาวอําไพจิตร เหมวิเชียร
62133007003 นางสาวตัสนีม เจ?ะแว
62133007004 นางสาวนาดีรอห� สุหลง
62133007005 นางสาวฮุสนา วาลี
62133007006 นางสาวมาศสุดา เก้ือช6วย
62133007007 นางสาวณัฐวดี เขียวช6วย
62133007008 นายศุภณัฐ ตันวิพัฒน�
62133007009 นางสุพัตรา คะโมระวงค�
62133007010 นางสาวสเกวส� เทพรักษ�
62133007011 นางสาวสุริยา พิฑูรย�ทอง
62133007012 นางสาวฮาริซ6า สาริยา
62133007013 นางสาววศินี รัตนมณี
62133007014 นางสาวสุภาพ คงเอียง
62133007015 นายอาลียัส บือสา
62133007016 นางสาวธิดารัตน� อุมารี
62133007017 นางสาวโสมนัส หนูแก1ว
62133007018 นางสาววิสาชล ขุนพิทักษ�
62133007019 นายธีระศักด์ิ หวอตะเห
62133007020 นางสาวนริตา หวังโส?ะ
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62133007021 นางสาวสุชาดา พุทธแสง
62133007022 นางสาววิลาวัณย� ไตรพรม
62133007023 นางสาวธีรนิตย� จําปา
62133007024 นางสาวฐิตยาภรณ� คงตุก
62133007025 นายฮารีกัน หารูมุ
62133007026 นางสาววชิราภรณ� คํามีชา
62133007027 นางสาวกมลวรรณ อรรนพ
62133007028 นายสุกรี บินดือเระ
62133007029 นางสาวอนงค�นาฎ นวลลภ
62133007030 นางสาวณัฐกานต� ทองคง
62133007031 นางสาวปBทมา หนูหิ้ม
62133007032 นายวิรัตน� หน6อแดง
62133007033 นางสาวปวริศา ไชยเดช
62133007034 นายณฤทธ์ิ จันทร�เดิม
62133007035 นางสุภาวดี โสภณ
62133007036 นางสาววราภรณ� กิตติอุดมพร
62133007037 นางสาววิรากานต� อยู6เอี่ยม
62133007038 นายอับดุลเลาะ มะแตฮะ
62133007039 นายอับดลร6อหมาน มินแหละ
62133007040 นายสุกิจ ประดิษฐ�
62133007041 นายสิทธิชัย เพ็ชรอ6อน
62133007042 นางสาวฟาติน มะอารง
62133007043 นางสาวทิพย�วรรณ ลําภู
62133007044 นางสาววราภรณ� ขาวล1วน
62133007045 นางสาวมะลิวรรณ บริการ
62133007046 นางสาวจุฑารัตน� กุนายุ
62133007047 นางสาวสุพัตรา ผ6องแผ1ว
62133007048 นางสาวจิราพรรณ แก1วสุขศรี
62133007049 นางสาวชนกสุดา นกซ่ิม
62133007050 นางสาวนูรมา เจ?ะเงาะ
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62133007051 นางสาวอามีเนาะ ณ ปBตตานี
62133007052 นางสาวศศิธร มุณีกุล
62133007053 นางสาวกฤษติกา อิสรโชติ
62133007054 นางสุภาวดี ศักด์ิแก1ว
62133007055 นายจรัญ ซ่ือตรง
62133007056 นายอธิวัฒน� ขาวสวี
62133007057 นายอติชาต บุญอ6อน
62133007058 นางสาวอาดีสน เกษา
62133007059 นายพิทยุตม� เพ็งโอ
62133007060 นางสาวบุษริน สาและ
62133007061 นางสาวซูในนี บรือราเฮง
62133007062 นายจักริน เตียวสกุล
62133007063 นางสาวรอบีหญ?ะ กะนิ
62133007064 นางกรพินฐ� สรรพพันธ�
62133007065 นายทิวากร แซ6เห1ง
62133007066 นางสาวสุใบด?ะ หมัดสะมัน
62133007067 นางจิราภรณ� ฤทธาภิรมย�
62133007068 นายทศพร พงษ�นัยรัตน�
62133007069 นางสาวสุไรนี สุหลง
62133007070 นางสาวอายูซะห� สาแม
62133007071 นางสาวอัสมานี ดาเซะบิง
62133007072 นางสาวอาฟDยะห� เจ?ะโดสามะ
62133007073 นายอัยดีย� โตะหลง
62133007074 นางสาวอัมพุชา สุดใจ
62133007075 นางกนกวรรณ ชูสวัสด์ิ
62133007076 นางสาวเบญจมาศ ขอดแก1ว
62133007077 นายบาฮาโร ดือราแม
62133007078 นางสาวสุภาพร แอโสะ
62133007079 นางสาวกาญจนา แกล1วทนงค�
62133007080 นายพิชญ�พิพัฒน� รามทอง
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62133007081 นายฮาฟDซีน เจ?ะหะ
62133007082 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนิรัญญา รุ6งเรือง
62133007083 นายปองเทพ ศิริสมวงศ�
62133007084 นายอุสมาน ขยันดี
62133007085 นายภาคภูมิ กองขุนชาญ
62133007086 นางสาวจรินพร ภูมินิยม
62133007087 นายวิรัตน� ทองคํา
62133007088 นางสาวนูรีซะห� หะยีมะ
62133007089 นางสาวศรัณยณี เล็มมณี
62133007090 นางสาวมัสยา รุ6งสวัสด์ิ
62133007091 นางสาวรัชกานต� แก1วมุข
62133007092 นายซูฟDยัน มะเซ็ง
62133007093 นางสาวซูฮายา มะนอสะ
62133007094 นางสาวจุมพิฏา สุขแสง
62133007095 นางสาวกามีละฮ� ซะแม
62133007096 นางสาวอรุณรัตน� ทองกัน
62133007097 นางสาวชนัตฐิตา แก1วโสภาค
62133007098 นางธสชา นิตศิริ
62133007099 นางสาวยลฎา ดวงจันทร�ทอง
62133007100 นางสาวรัตตินันท� ไชยธนินท�วัชร
62133007101 นางสาวอารีรัตน� ม6วงมณี
62133007102 นายบูคอรี นิมะเต?ะ
62133007103 นางอุไรรัตน� เพ็ชรฤทธ์ิ
62133007104 นางสาวมนสิชา จันทกาญจน�
62133007105 นายวิทยา แซ6ลู6
62133007106 นางสาวอัมนะ ลอมา
62133007107 นายศศิพงศ� หวานวงค�
62133007108 นางธนันญ�ภร สังฆะหะ
62133007109 นางสาวนินัสชมิง นิสาเม?าะ
62133007110 นางสาววราภรณ� แสงแก1ว
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62133007111 นางสาวซูไวบะห� ยูโซ?ะ
62133007112 นางสาวฟาตีเมาะห� เจะแต
62133007113 นายแวอุเซ็ง แวหะยี
62133007114 นางชนิดา รักสะอาด
62133007115 นางสาวจารุวรรณ ชูชื่น
62133007116 นายณัฐนันท� เสรีวาศ
62133007117 นางสาวชิดชนก เขียนวาด
62133007118 นางสาวณัฐกานต� สิตหิรัญ
62133007119 นายกิตติศักด์ิ แก1ววิจิตร
62133007120 นางสาวเปรมวดี ศรีเพ็ชร
62133007121 นายสุไลหมาน ฮะยีบิลัง
62133007122 นายกิตติพงศ� วิรัตน�
62133007123 นางสาวนุสรา รุ6งเรือง
62133007124 นายทรงยศ แต6งสวน
62133007125 นางสาววิลาวัลย� ทองสิพพัญWู
62133007126 นางสาวลัดดาวัลย� สงสถิตย�
62133007127 นายสุริยา ดาราไก
62133007128 นางสาวปาณิสรา ชูแสง
62133007129 นางสาวเกตชลักษณ� พรหมทอง
62133007130 นางสาวอรทัย เพ็งทิพย�
62133007131 นางสาวกูมาซูรี มุสตาฟา
62133007132 นางสาวนาวัล อับดุลฮานุง
62133007133 นางสาวประภาสิริ คงจันทร�
62133007134 นางสาวพิชามญช� โกไศยกานนท�
62133007135 นายชุกรอน หมุนนุ1ย
62133007136 นางสาวซาฟารีนา หะยีแวจิ
62133007137 นางสาวณัฐทิตา ไชยมงคล
62133007138 นางสาวสิริ ตาเย?ะ
62133007139 นางสาวนิรวานา ลาเต?ะ
62133007140 นางสาวกรรกนก อ6อนทอง
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62133007141 นางสาวเพียงกาญจน� แก1วมณี
62133007142 นางสาวธิดารัตน� จันทร�แก1ว
62133007143 นางรัตนา หนูคง
62133007144 นายมูฮัมหมัดทราก้ี มันเล?ะ
62133007145 นายธนะพล ทัฬหะวาสน�
62133007146 นางสาวนันทนัช ใจดี
62133007147 นางสาวอนุรักษ� แก1วรากมุข
62133007148 นางสาววัชรี วิมุติการ
62133007149 นายจักรกฤษณ� ศักดา
62133007150 นายอิกรอม บือราเฮง
62133007151 นางสาวซานียะห� ดะมอ
62133007152 นางสาวศิตา ถาวรศรี
62133007153 นางสาวอภิญญา ขุนทองสวัสด์ิ
62133007154 นางสาววาสนา จันทร�สุวรรณโณ
62133007155 นางประดับพร อุกฤษฏ�อัสดร
62133007156 นางสาวณัฐภัฏฌา เพชรรัตน�
62133007157 นายเดชสุนธร อีสอปูเต?ะ
62133007158 นายพงศธร ทองพรหม
62133007159 นางสาวนูไอญณี หมานเส?ะ
62133007160 นางสาวยาวารี สาแม
62133007161 นางสาวชุติมา ทองบุญชู
62133007162 นายนพพร หลีวิจิตร
62133007163 นายศรเทพ รื่นรมย�
62133007164 นางสาวฟาดีละห� เจะยะ
62133007165 นางสาวพิมพ�ศิริ รักษ�แปJน
62133007166 นายจักรพันธ� มานะพันธุ�
62133007167 นางสาวอารีซะห� วิชยานฤพล
62133007168 นางสาวศิริลักษณ� สงรักษ�
62133007169 นางสาวสุไรดา มานะ
62133007170 นางสาวสุชาวดี สินธุ�จําปาศักด์ิ
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62133007171 นางสาวโสมสุรีย� คชนูด
62133007172 นางสาวแวนุรมา แวนาแว
62133007173 นางสาวอภิญญา บาเหมบูงา
62133007174 นายปรณัฐ ซุ6นอื้อ
62133007175 นางสาวพานิตา โต?ะนิกาแม
62133007176 นายยุสรี เจะอารง
62133007177 นายมาเล็ก หมีนเหม
62133007178 นางสาวราตรี ด1วงทอง
62133007179 ว6าที่ร1อยตรีหญิงมณีวรรณ คาเรง
62133007180 นางสาวศศิกานต� ปานกําเหนิด
62133007181 นางสาวมัสนี ศรีมลายู
62133007182 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ6
62133007183 นางสาวซารีณา สุหลงละ
62133007184 นางสาวกรวรรณ กลิ่นจําปD
62133007185 นายอนัส สะตี
62133007186 นายอดุลย� หมัดเหล็ม
62133007187 นายอิบรอฮิม นาแว
62133007188 นายพงศ�พีระ คงตุก
62133007189 นางสาวพรทิพย� พูลประภัย
62133007190 นายทิวัตถ� ชูช6วย
62133007191 นางสาวนุรีฮัน สาและ
62133007192 นางสาวนูรอัยณี มะรอแม
62133007193 นางสาวกาญจน�กมล โอวาท
62133007194 นางสาววรัญญา จินดาวัฒนวงศ�
62133007195 นางสาวอานีซะห� และมะลี
62133007196 นางสาวนิชาภา สวัสดี
62133007197 นางสาวซูไรดา ยาซิงค�
62133007198 นายกฤศดากรณ� กาวิละบุตร
62133007199 นางสาวศิริรัตน� จันทรวงศ�
62133007200 นางสาวสิริลักษณ� เทพหนู
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62133007201 นางสาวนรีกานต� ชุมทองมา
62133007202 นางสาวนุริดา เจ?ะเด็ง
62133007203 นางสาวฮาลีเม?าะ มะรอโซะ
62133007204 นายศุภณัฐ ทองรอด
62133007205 นางสาวกนกวรรณ ทองบุญ
62133007206 นางสาวมัณลิกา ทองเรือง
62133007207 นางสาวซูไรมี แฮมา
62133007208 นางสาวอุมาพร เดิมสังข�
62133007209 นางสาวจุฑาทิพย� บุญพุฒ
62133007210 นางสาวไซนุง เวาะแต
62133007211 นางสาวสุจินดา ธนพัฒน�ศิริ
62133007212 นายซัยด� อาบูซาแล
62133007213 นางสาวกิตติมา ลาภอนันต�บังเกิด
62133007214 นายกฤตธัช ศรีขวัญ
62133007215 นางสาวนิลุบล จักรกาญจน�
62133007216 นางสาวธัญลักษณ� เที่ยงธรรม
62133007217 นายสุริยา เขียวจู
62133007218 นางสาวรัตนา รัตนเจริญ
62133007219 นางสาวเกษร หมะเหล?าะ
62133007220 นางสาวนุจรีย� โจมนุพงศ�
62133007221 นางสาวพิมพ�ยาดา เกลี้ยงจิตร
62133007222 นางสาวฐิติมา จํานงค�รัตน�
62133007223 นางสาวอัษฎาภรณ� ดีรอด
62133007224 นางสาวมณิสรา ดําจันทร�
62133007225 นางสาวซูไรยา ตายาลา
62133007226 นางสาวสุภัทรา ครุวรรณพัฒน�
62133007227 นางสาวรุสนี คาเดร�
62133007228 นางสาวนัจญมี ลายู
62133007229 นางสาวสุภาวดี แสงสุข
62133007230 นางสาวนูฮูดา สะแลแม
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62133007231 นางสาววัลภา นอระพา
62133007232 นายภูวนัย หนูเอียด
62133007233 นางสาวพิมพ�วลัญช� สุวรรณคีรี
62133007234 นายบัสรี หามะ
62133007235 นางสาวสุไลหลา ดวงตา
62133007236 นายอลงกรณ� บํารุงเมือง
62133007237 นายฤทธิชัย ณ พัทลุง
62133007238 นางสาวกูนา อูมา
62133007239 นางสาวสุธิดา คติคุณากร
62133007240 นางสาวกัญญารัตน� ชูอินทร�
62133007241 นางสาวพรอุษณีย� ศรียาเทพ
62133007242 นางสาวศรินธร ไชยณรงค�
62133007243 นายป�ยพัทธ� สุวรรณพิบูลย�
62133007244 นางสาวพารินดา ปาแนฮียา
62133007245 นางสาวลักขณา เพชรสุทธ์ิ
62133007246 นางสาวอรสา เก้ือก6อยอด
62133007247 นายสุชาติ อาแด
62133007248 นางสาวมัลลิกา ศรีจันทร�ทอง
62133007249 นางวัชรี ทองแก1ว
62133007250 นางสาวทาริกา กุมบุรี
62133007251 นางสาวพัตนี หะยีดอเลาะ
62133007252 นายธรรมรัตน� บัวคง
62133007253 นางสาวรอกีเย?าะ มะลี
62133007254 นางสาวสารีปMะ สันสวย
62133007255 นายซิดดีก อาบูซาแล
62133007256 นายมูฮําหมัดนูรดีน มะ
62133007257 นางสาวนูรีดา กามะ
62133007258 นางสาวภัทราภรณ� บุญณะ
62133007259 นายอานัส หะยีอุมา
62133007260 นางสาวรอบีอ?ะฮ� แบซา
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62133007261 นายอิบราฮิม ดาโอ?ะ
62133007262 นางสาวคูซัยหม?ะ สะมะแอ
62133007263 นายธนพิชญ� แสนสุด
62133007264 นางสาวกวิสรา บุณยะเกียรติ
62133007265 นางสาวสุวารี ราชเพ็ชร
62133007266 นางสาวเจมจิรา แก1วจันทร�
62133007267 นางสาวนารีรัตน� สงทับ
62133007268 นายกัณฑ�อเนก แนมใส
62133007269 นางสาวศุภรัตน� แคยิหวา
62133007270 นางสาวอุษณีย� มะเกะ
62133007271 นางสาวอัญชลี คงพริก
62133007272 นายณรงค� สมันหลี
62133007273 นางสาวอัสมา กูปูเต?ะ
62133007274 นางสาวแวอาหล1า โตะนาฮุน
62133007275 นางสาววิสสุตา แก1วทอง
62133007276 นางสาวนราภรณ� ทองหอม
62133007277 นางสาวกาวน�กาญจน� สุคนธพันธ�
62133007278 นางสาวนูรฟ�รเดาส ยอฆอ
62133007279 นางสาวจารุวรรณ จิตรปราณี
62133007280 นายธีรพงค� เพชรบูรณ�
62133007281 นางสาวแพรวา ฤทธิศักด์ิ
62133007282 นางสาวสุมัจฉา พัทธานิล
62133007283 นางสาวนุสรา พลาอาด
62133007284 นางสาวกรรณิการ� นวลบุญ
62133007285 นางสาวสุดารัตน� แซ6ต้ัน
62133007286 นายจิราวุฒิ อ6อนเกลี้ยง
62133007287 นางสาวสุดารัตน� พงศพิพัฒน�
62133007288 นางสาวไซนะ สะมะแอ
62133007289 นายวิรุฬห� ช6วยเมือง
62133007290 นางสาวกรรณภรณ� ช6วยชาติ
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62133007291 นางสาวอาริตา สาขาหรี
62133007292 นายอิ้นยัด ศรียาน
62133007293 นายเจษฎา ไชยฤกษ�
62133007294 นางสาวโซเฟDย รือสะ
62133007295 นางสาวฟารีดา ยุโซะ
62133007296 นางสาวลักขณ�ฟJา ศิริชัย
62133007297 นางสาวซาอีบะห� ยูโซะ
62133007298 นายอิสมาแอ ยะ
62133007299 นางสาวชฎาพร ภู6พงศ�ประพันธ�
62133007300 นางสาวเบญจพร ดวงจักร�
62133007301 นางสาวนูรียะห� มะเซ็ง
62133007302 นางสาวพรสินี แก1วจันทร�ทอง
62133007303 นางสาวกอมารียะ ดอเลาะ
62133007304 นายพีระพล แก1วคณะรักษ�
62133007305 นางสาวไอริณ แปJนจันทร�
62133007306 นางสาวอัฉราวรรณ บุญศรี
62133007307 นายอารุณ กลามอ
62133007308 นางสาวยุวดี ตันติสัมพันธ�
62133007309 นางสาวอนงนุช อินทรอาภรณ�
62133007310 นายสาทิตย� แก1วหนูนวล
62133007311 นางสาวงามตา นบนอบ
62133007312 นายวิศรุต ประยูรหงษ�
62133007313 นายธีรนัย วงศ�โชติ
62133007314 นายมูฮัมหมัดคาน โอราสะมันนี
62133007315 นางสาวเกษณี ศรีแก1ว
62133007316 นางสาวกนกพร หวัดพงศ�
62133007317 นางสาวสารีนี เจ?ะหนิ
62133007318 นางสาวอุมาศรี เนียมวดี
62133007319 นางสาวรุฮมา นิกาเร็ง
62133007320 นางสาวอาซีย?ะห� บินอาสัน
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62133007321 นางสาวพัชลี ศรีเจริญ
62133007322 นายเรืองวัฒน� มดคัน
62133007323 นายกิตติศักด์ิ ปรีชา
62133007324 นายณัฐวุฒิ บํารุงภักด์ิ
62133007325 นางสาวเกาซาร� มามุ
62133007326 นางสาวเบญจมาภรณ� ภิรมย�หิรัณย�
62133007327 นายพีรพัฒน� โรจชะยะ
62133007328 นางสาววณิชชา ก่ัวพานิช
62133007329 นายอาดัม วอนิ
62133007330 นางสาวมัสนีย� มะซง
62133007331 นายอาทิตย� หนูเหมือน
62133007332 นางสาวสนทนา ตรีวัย
62133007333 นางสาวสุภาวดี วงศ�ชนะ
62133007334 นายกฤษฎา สงบกิจ
62133007335 นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร
62133007336 นายอรรถชัย งูตูล
62133007337 นายเขตต� เถ่ือนเทพ
62133007338 นายวุฒิชัย ชัยเพ็ชร
62133007339 นายศรายุทธ บุญกําเนิด
62133007340 นายพีระสิฐ สุขเกษม
62133007341 นายมนธนัช ยะโกะ
62133007342 นางสาวฟ�รดาวส� สาหลี
62133007343 นางพรพรรณ วันสม
62133007344 นายปวิธ ศิโรชัย
62133007345 นางวรรัตน� สองแก1ว
62133007346 นางสาวจุฑามาศ เนียมแทน
62133007347 นางสาวเบญจมาพร จอเอียด
62133007348 นางคอรีเย?าะ คาเรง
62133007349 นายพงษ�พัฒน� บุญมา
62133007350 นางสาวฟ�รดาวส� รอกา
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62133007351 นางสาวสิรดา ไพรินทร�
62133007352 นายณัฐพล ศรีสมโภชน�
62133007353 นางสาวกุลิสรา แสวงสินดี
62133007354 นางสาวอัลฮูสนา วาเฮง
62133007355 นางสาวนุรอัยนี สาแม
62133007356 นางนูรียานี เจ?ะฮะ
62133007357 นางสาวศิรัณญา เฉลิมกิตติยาภรณ�
62133007358 นายวันเสด็จ มณีรัตนโชติ
62133007359 นางสาวกัลยรัตน� พงษ�พิกุล
62133007360 นางสาวภัทรวดี ไชยรัตน�ทอง
62133007361 นายอิมรอน มามะ
62133007362 นางสาวจุติมาฆ� ณ พัทลุง
62133007363 นายชวัลวิทย� วีระวงศ�สวัสด์ิ
62133007364 นายขัตติยะ ย้ิมขาว
62133007365 นางสาวกาญจนา เสนาทิพย�
62133007366 นายอันฟาล แซวานิ
62133007367 นางสาวอินทุอร มหาพรหม
62133007368 นางสาวอาซียะห� สรรเพชร
62133007369 ว6าที่ร.ต.หญิงอลิสา ไพโรจน�
62133007370 นายซุลกิฟลี มะเซ็ง
62133007371 นางสาวอุษา หมัดอะด้ัม
62133007372 นางสาวยุวดี พลนุ1ย
62133007373 นายนุมัน ซา
62133007374 นางสาวมาริสา ธรรมขันธ�
62133007375 นางสาวธัญชนก นวลทอง
62133007376 นางสาวสาวิตรี สามารถ
62133007377 นางสาวนัจญามีย� อาหน6าย
62133007378 นางสาววันอานีต1า สุริยะ
62133007379 นางสาวศิรัญญา พ้ืนผา
62133007380 นายธนดล สตันหน็อด
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62133007381 นางสาวปาณิศา จันทร�สอน
62133007382 นางสาวฮานีพะห� ตูวี
62133007383 นางสาวมูรนี โต?ะลง
62133007384 นายชานน มุนินทรวงศ�
62133007385 นางสาวทิพย�พนารีย� อูเซ็ง
62133007386 นางสาววันวิสา สัตย�จิตต�
62133007387 นายระวีวัฒน� เหลืองอ6อน
62133007388 นางสาวจุฑารัตน� เทพารักษ�
62133007389 นางสาวศศิธร แดงเจย�
62133007390 นางสาวปภาวนันต� สมนึก
62133007391 นายอัฟฟาน เตาะสาตู
62133007392 นางสาวนูรีหซันต� สะนิ
62133007393 นางสาวขนิษฐา หนูด1วง
62133007394 นางสาวอารียา สังข�ดุก
62133007395 นางสาวมารีแย หะยีมะสัน
62133007396 นางสาวจุฑาทิพย� หมาดเส็น
62133007397 นางสาวอาซีซะ รักษ�ธรรม
62133007398 นางสาวซารีต1า ดือราซอ
62133007399 นางสาวโสรยา บัวจันทร�
62133007400 นางสาวนูรีซันส� ยูโซะ
62133007401 นางสาวอลิญา มะรอเซะ
62133007402 นางสาวการีหม?ะ หะนิมะ
62133007403 นางสาวโสรยา มหาไทย
62133007404 ส.อ.เจนวิทย� ชัยศิริ
62133007405 นายไตรรัตน� พยัคฆโยธี
62133007406 นางสาวอุไรรัตน� บุญนวล
62133007407 นางสาวฟาดีละห� มะแซ
62133007408 นายอิสมาแอล กอร�เดร�
62133007409 นายสุวิทย� ชุมเชื้อ
62133007410 นายพลากร คงสุวรรณ
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62133007411 นางสาวรอดียะห� สะมะ
62133007412 นายสรศักด์ิ เกตุแก1ว
62133007413 นายศรัณย�พร จันทร�ขาว
62133007414 นายฟาเอซ ง?ะสมัน
62133007415 นายภาณุพงศ� นุ1ยผุด
62133007416 นางสาวปาณิสรา ไชยรักษ�
62133007417 นางสาวเพ็ญสุดา ศรียวง
62133007418 นางสาวสาวาตี ลีมา
62133007419 นางสาวจารุวรรณ ทะพินทอง
62133007420 นางสาวชนิดา ไกรมุ6ย
62133007421 นางสาวอาสิรา สะมะแอ
62133007422 นางสาวอามีนะห� ยาแม
62133007423 นายอัสรี ยาคอ
62133007424 นายเจษฎา มาสิก
62133007425 นายพัชรพล นนธิสาร
62133007426 นางสาวอุไรพร เอี้ยงหลง
62133007427 นางสาวชนิกา หะยีสันต์ิ
62133007428 นางสาวพณัตฐา รัตนสุวรรณ
62133007429 นางสาวจุติมา โปฏกรัตน�
62133007430 นางสาวกรชนก ช6วยเล็ก
62133007431 นางสาวธีรดา องอาจ
62133007432 นางสาวซูไฮนี แวกาจิ
62133007433 นางสาวซารีฟMะ ปุเตะ
62133007434 นายพยุงศักด์ิ พรหมศาสตร�
62133007435 นางสาววรรณฤดี สุวรรณะ
62133007436 นายไชยชยุตม� ยอดจันทรบํารุง
62133007437 นางสาววรรษมน ทูลเชื้อ
62133007438 นางสาวสโรชา แซ6ลิ่ม
62133007439 นางสาวเขมนิจ หลีเหล็ม
62133007440 นางสาวซารีน6า รัตนพันธ�
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62133007441 นายสะแปอิง ยะปา
62133007442 นายสราวุฒิ เพชรคง
62133007443 นายภีมพจน� ไทยกุล
62133007444 นายฟาฮาดูดีน ภาลาวัน
62133007445 นางสาววรลักษณ� ไซร1สุวรรณ
62133007446 นางสาวกิติยาภรณ� อ6อนแก1ว
62133007447 นางสาวณัฏฐ�วจี อรุณศิริวรรณ
62133007448 นางสาวทวิตา แสงจันทร�
62133007449 นางสาวนัซรีณ มาแจ
62133007450 นางสาวปวันรัตน� เทพสุวรรณ
62133007451 นางจินตนา สุวรรณนิมิตร
62133007452 นางสาวศุภรดา คชไกร
62133007453 นายเฉลิมพล สายสว6าง
62133007454 นางสาวนุสรียา นิต?ะ
62133007455 นางสาวยุสมา ดามาอู
62133007456 นางสาวหัสญา อิ้วสาม
62133007457 นางสาวอานีสะ หะยีดือราแม
62133007458 นายนิอามีน ซาอุ
62133007459 นางสาวฮัสมะ ฮามะ
62133007460 นางสาวภรวิภา ฉ้ิมล6อง
62133007461 นางสาวมันตรินี คงปราบ
62133007462 นายรอมฎอน เส็นสมมาตร
62133007463 นายจิตรภาณุ เหรียญกิจการ
62133007464 นางสาวพาตีเม?าะ นิระหิง
62133007465 นางสาวทัศนิม หะยีดารียอ
62133007466 นางสาวศุภากร พุ6มช6วย
62133007467 นางสาวธนัญญา ธาราอุดม
62133007468 นายมะลาเย็ง ดอเลาะ
62133007469 นางสาวอารีณี เย็ง
62133007470 นายเชาวลิต หวังสัน
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62133007471 นางสาวกิตติยา ศรียาน
62133007472 นายวรวิช สหายรักษ�
62133007473 นางสาวฮาซียะ กาแบ
62133007474 นางสาวอานีซะห� ลาเต?ะ
62133007475 นางกนกกร คุณากรพิพัฒน�
62133007476 นางสาวขนิษฐา แก1วลายทอง
62133007477 นางสาวป�ยธิดา แก1วนิตย�
62133007478 นายวรวิทย� พรหมแก1ว
62133007479 นางสาวทรายขวัญ ชูแก1ว
62133007480 นางสาวจิราภรณ� เจริญยศ
62133007481 นางสาวสุกัญญา กาฬศรี
62133007482 นางสาวเยาวลักษณ� วรรณมาศ
62133007483 นายอาบาส หะยีหามะ
62133007484 นางสาวนูรฮาฟDซา มาหะ
62133007485 นายณัชพล ทิพย�รักษ�
62133007486 นายฟารีวัน ลาเต?ะ
62133007487 นายศักย�ศรณ� ยอดพิทักษ�
62133007488 นางสาวจริยา ยอดเกลี้ยง
62133007489 นางสาวอุมาพร เพ็ชรพรรณ
62133007490 นางสาวชนิกา ประดิษฐกุล
62133007491 นางสาวกิตติยา อุดมศรี
62133007492 นางนิภาพร ปานแก1ว
62133007493 นางสาวสุรญา มะสะแห
62133007494 นางสาวนิยัสมิน นิเลาะ
62133007495 นางสาวสุมัยยา มูเก็ม
62133007496 นายเฟาซี เหาะไบ
62133007497 นางฮาบีบ?ะ มัดโรบิล
62133007498 นางสาวนภัสสร กาญจนรังษี
62133007499 นางสาวนูรีซา วานิ
62133007500 นางสาวพัชรีพร ทองแจ1ง
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62133007501 นางสาวชลธิชา วงศ�ชนะ
62133007502 นางสาวนันทวัน เลี่ยเห1ง
62133007503 นางสาวดาหวัน บีลา
62133007504 นางสาวจันจิรา สมานสุหลง
62133007505 นางสาวนูรียะห� ยีแล6หมัน
62133007506 นางสาวไซนุง เจะอุบง
62133007507 นางสาวสโรชา สร1างเมือง
62133007508 นายพงษ�ศิริ บุบผามาลัย
62133007509 นางสาวโสพิศ แก1วนพรัตน�
62133007510 นางสาวแวฮัสมะห� กูนานนท�
62133007511 นางสาวพัชริดา ดวงจันทร�
62133007512 นางสาวกูนุริวัลย� สัญญา
62133007513 นางสาววิสาพร บูสู
62133007514 นายนันตชัย กลับดี
62133007515 นางสาวอรกัญญา แซ6ลุก
62133007516 นางสาวรัตนมน รัตนมาศ
62133007517 นางสาวกสิตา ด6อล?ะ
62133007518 นางสาวลักขณา สุวรรณโส
62133007519 นางสาวสิริฉัตร แซ6ลิ่ม
62133007520 นางสาวภานิดา พรมบุญแก1ว
62133007521 นางสาวฮัสเมาะ ดอแม
62133007522 นางสาวราซีลา อิงดิง
62133007523 นางสาวนัทธิกาญจน� เดชอรัญ
62133007524 นางสาวฮานะ สถาปนานันท�
62133007525 นางสาวนาซีเราะห� อาแวหามะ
62133007526 นายลุตฟD แวหะมะ
62133007527 นางสาวธารวิมล คีรีรัตน�
62133007528 นางสาวกมลชนก รัษฎาเพชร
62133007529 นางสาวณิชาภัทร ทองบริบูรณ�
62133007530 นางสาวกาญจนี ผิวผ6อง
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62133007531 นางสาวปวรวรรณ แสงจันทร�ศิริ
62133007532 นางสาวชยาภรณ� สมนึก
62133007533 นางสาวเกวลิน ทองดํา
62133007534 นางสาววิภาพร ดุกพรหม
62133007535 นางสาวศุภิสรา ทรงเดชะ
62133007536 นางสาววรารัตน� คลังข1อง
62133007537 นางสาวสุวรรณี สุขทอง
62133007538 นางสาวอัสมะ คาเน็ง
62133007539 นางสาวศิรินทรา สังญสนิ
62133007540 นางสาวภัทรนิธ์ิ ซกซ่ือ
62133007541 นางสาวนิตยา เจะมะ
62133007542 นายศุภกร ขวัญเจริญ
62133007543 นางสาวมาซนา มะหมัด
62133007544 นางสาวชนาภา จันทร�มุ6ย
62133007545 นางสาวไหวสะเราะ ไทยยะ
62133007546 นางสาววราภรณ� ภู6เพชร
62133007547 นายเนวิน วงค�สุวรรณ
62133007548 นายรอมีซู ตูแกบือซี
62133007549 นางสาวรอฮานี เจ?ะโซะ
62133007550 นางสาวอุทัยวรรณ แสงประจง
62133007551 นางสาวโซเฟDย เดวาดาแล
62133007552 นางสาววรรณนิสาห� เก้ือหนู
62133007553 นายดิเรก หัสนีย�
62133007554 นายณัฏฐพล ชิตรัฐฐา
62133007555 นางสาวอรจรินทร� ฆังคะมะโน
62133007556 นางสาวทิพย�สุดา คงทอง
62133007557 นางสาวเมธาพร ชาวลี้แสน
62133007558 นายอายบาดีละห� ยายอ
62133007559 นายจักรี นกแก1ว
62133007560 นางสาวฟาอีซะห� อูเมาะมะลี
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62133007561 นายเจษฎา จันทร�ทิตย�
62133007562 นายอดุลย�เดช หวังแอ
62133007563 นางสาวสุกัญญา แก1วหนู
62133007564 นางสาวโสรยา จันเอียด
62133007565 นายชัยวิวัฒน� ล6องเซ6ง
62133007566 นางสาวนิสรีน ยูโซ?ะ
62133007567 นางสาวศรัญญา ขุนรงค�
62133007568 นายวิริยะ วิทยารัฐ
62133007569 นางสาวสุดาวรรณ สันตี
62133007570 นางสาวโสริตา มีคลองแบ6ง
62133007571 นางสาวณิชชา สุปะวะโรทัย
62133007572 นางสาวณัฏฐิดา ศรีพรหมทัศน�
62133007573 นางสาวเบญญา ศรีผ6อง
62133007574 นางสาวชยานิศญ� ด1วงเสน
62133007575 นางสาวอรยา เก้ือนุ1ย
62133007576 นางสาวณัฐญาดา เภอเกลี้ยง
62133007577 นางสาวสุภาวดี พรหมอินทร�
62133007578 นางสาวเสาวภา ใจตรง
62133007579 นางสาวซาลิตา มะมิง
62133007580 นางสาวทิพปภา อิสาลา
62133007581 นางสาวสุภัคดี ฤทธิเดช
62133007582 นางสาวนาดูวะห� แมดง
62133007583 นางสาวนูรวาฮีดา ยาลา
62133007584 นายมิกด?าด เทศอาเส็น
62133007585 นายอนันต� โหระสุวรรณ
62133007586 นายศุภกิจ ลายทิพย�
62133007587 นางสาวอรุตา ชูฉางหวาง
62133007588 นางปวีณา บุญศิริ
62133007589 นางสาวศุภรารักษ� เลิศวรลักษณ�
62133007590 นางสาวโสรยา โสะแสะ
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62133007591 นางสาวสายฝน ศักด์ิพรม
62133007592 นางสาวเนตรนภางค� อุบลสวัสด์ิ
62133007593 นางสาวเกษรา นบนอบ
62133007594 นางสาวสโรชา จันทรพรม
62133007595 นางสาวฮัลยานี แวสอเฮาะ
62133007596 นางสาวฮาปDเซาะห� ลอเด็ง
62133007597 นายอรุสมัน บูละ
62133007598 นางสาวโจซาฟDน จันทร�อําไพ
62133007599 นางสาวจุฑารัตน� หนูย่ี
62133007600 นางสาวอัสลีนา กาเร็ง
62133007601 นายทรงพล พงศาปาน
62133007602 นางสาวพัชราภรณ� พูลแก1ว
62133007603 นางสาวป�ยพร ฤทธ์ิทอง
62133007604 นางสาวณัญลิญา ทวิสุวรรณ
62133007605 นางสาววิภาวี จันทรประดิษฐ�
62133007606 นายอดุลย� หมัดอาดํ้า
62133007607 นางสาวหนึ่งฤดี เหรา
62133007608 นางสาวมาเรียม อาแซ
62133007609 นางสาวกาญจนา นวลจันทร�
62133007610 นายอับดุลเราะห�มัน มะลาเฮง
62133007611 นางสาวพิชยา เพ็ชรจรูญ
62133007612 นางสาวเสาวลักษณ� คุ6ยยกสุย
62133007613 นายชนัสนันท� ศุภศรี
62133007614 นางสาวกมลวรรณ ทวิชศรี
62133007615 นางสาวศตานันท� หน6อทองแดง
62133007616 นางสาวณัฐณิตา โชติธรรมโม
62133007617 นางสาววลัยพรรณ ปริศวงศ�
62133007618 นางสาวฮัลวา กาเหร็มกา
62133007619 นายจิรพันธ� ขวัญสุข
62133007620 นางสาวจเรฮัน เศรษฐขาว

หน1า 254 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133007621 นางสาวผาณิต จันทโร
62133007622 นางสาวพรพิมล คีรีรัตน�
62133007623 นางสาวฟาลักนัส มะ
62133007624 นายเตชวิทย� แก1วพรหม
62133007625 นางสาวกัลยาณี หนูย่ี
62133007626 นางสาวสุจารี อุปลา
62133007627 นางสาวสาลินี ขวัญนวล
62133007628 นางอลิสา เพ็ชรัตน�
62133007629 นางสาวมยุรา รื่นเริง
62133007630 นายยุทธพรชัย แก1วพิมล
62133007631 นายทินกร เกิดแก1ว
62133007632 นายอัซมิง กามาเซะ
62133007633 นายนิเพาซัน มุหะ
62133007634 นายวิชญ�ภาส รัตนะ
62133007635 นางสาวสุชาดา ศรีสวัสด์ิ
62133007636 นางสาวเนตรชนก จันทรเจ1า
62133007637 นางสาวนูรูลอัยน� ซูมา
62133007638 นางสาวอุดมลักษณ� รามทิพย�
62133007639 นางสาวนูซีลา ยือเร?าะ
62133007640 นางสาวปBทมพร สุขชูช6วย
62133007641 นางสาวเจตสุภา พัทธานิล
62133007642 นางสาวบงกชกวิน สุขแดง
62133007643 นางสาวรุสนีดา มูยา
62133007644 นางสาวจุฑาวรรณ� จ1อนเจิม
62133007645 นายปรีชา สังทิพย�
62133007646 นางสาวจีรนันท� พลสังข�
62133007647 นางสาวซารีฟะห� บือโต
62133007648 นางสาวศกลวรรณ วัฒนะคีรี
62133007649 นายทรงพล ขุนนันทเจียม
62133007650 นางสาวสายนะที วงค�เกษร
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62133007651 นางสาวชฎาพร รุ6งรัตน�
62133007652 นางสาวอังคณา มรรคาเขต
62133007653 นางสาววรรณริยุ นวลศรี
62133007654 นางสาวสุพิชชา แก1วกลม
62133007655 นายอภิสิทธ์ิ คงเรือง
62133007656 นางสาวพรทิพย� คงภักดี
62133007657 นางสาวนาซีรอฮ� เจ?ะอุมา
62133007658 นางสาวรังสิยา จิตรีนพ
62133007659 นายนันทวัฒน� จิตรา
62133007660 นางสาววิลาสินี นวลงาม
62133007661 นางสาวกุนชลี คงบางปอ
62133007662 นางสาวโสภิดา ทองเส1ง
62133007663 นางสาวนัซมีย� ดาราแม
62133007664 นางสาวนริสมา เพ็ชรแก1ว
62133007665 นางสาวสมฤดี ทองเอื้อ
62133007666 นายสรศักด์ิ วิโรจนานุรักษ�
62133007667 นางสาวเสาวลักษณ� มะโร
62133007668 นายธีรพล สุวรรณรัตน�
62133007669 นางสาวอัสนา โคะมะเล?าะ
62133007670 นางสาวรัตนา กาสันต�
62133007671 นางสาวอาฎีรา บราเฮง
62133007672 นางสาวสุภาภรณ� ธรรมรัตน�
62133007673 นางสาวสตรีรัตน� พ6วงแสง
62133007674 นายจีรยุทธ จินดารัตน�
62133007675 นายวศิน ชุติพิมล
62133007676 นายอีลยาส อาแว
62133007677 นางสาวพัชรี เผ6าชู
62133007678 นางสาวอรทัย สุขโคนา
62133007679 นางเรณู จิระรัตน�
62133007680 นางสาวภานุชนาถ มุเก็ม
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62133007681 นางสาวโนรฮาฟDซา บินดอเลาะ
62133007682 นายกฤษดา จันทร�เมธา
62133007683 นางสาวจีรภรณ� โปซู1
62133007684 นางสาวรุสเซียนี เจ?ะอูมาร�
62133007685 นางสาวดาลาล แวมูซอ
62133007686 นางสาวรุซฎาย� ยายา
62133007687 นางสาวเสริมศรี นิมิตรสุวรรณโณ
62133007688 นางสาวสุริยะวดี หนูพลับ
62133007689 นางสาวนูรรีมะฮ� ยามา
62133007690 นางสาวอิลฮัม ฮาแว
62133007691 นางสาวบุษยา ตาปาน
62133007692 นางสาวพิชชาพร มีแสง
62133007693 นางสาวเวทิดา การันสันติ
62133007694 นายศิวา ช6วยนวน
62133007695 นางสาวธนัชพร จันทร�ขาว
62133007696 นายฮัมบาลี หะซา
62133007697 นายนิอิดรุส กูดาโตะมูลียอ
62133007698 นายปBญจพล นิลละออง
62133007699 นางสาวสาวิตรี หนูจีน
62133007700 นางสาวภูริชญา ถาวโรจน�
62133007701 นายอับดุลซูโกส มามะ
62133007702 นายกิตติศักด์ิ คงยุนุ6ย
62133007703 นางสาวมณฑิรา กุลนิล
62133007704 นางสาวนาถชนก แสงมณี
62133007705 นางสาวธัญญารัตน� สุขมี
62133007706 นายภูริวัฒน� คงบัน
62133007707 นางสาวพิชญ�พิมล ธํารงกุลธรรม
62133007708 นางสาวโสมญา หมัดหมีด
62133007709 นางสาวเบญจพร เพชรประหยัด
62133007710 นายคมกริช สีทอง
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62133007711 นางสาวศิริพร สมประสงค�
62133007712 นายชํานาญ เหล6นยี
62133007713 นางสาวเยาวรัตน� แสงจันทร�
62133007714 นายธีรดนย� แก1วศรีบุญ
62133007715 นางจิราภรณ� คงสิน
62133007716 นางสาวกาญจนา ศรีสุวรรณชะนะ
62133007717 นายดุสิต สุวรรณโณ
62133007718 นางณัฏฐ� ทีฆรัตนสาคร
62133007719 ว6าที่ ร.ต.พีรพงศ� ขุนทองเพชร
62133007720 นายมูฮําหมัด มามะ
62133007721 นางสาวนุชรี นาแจ1ง
62133007722 นางสาวนริศรา ดําหมาน
62133007723 นางสาวอัลเลียนา บูแด
62133007724 นางสาวฟารีด1า โหดนวน
62133007725 นางปาวีณา เศียรอุ6น
62133007726 นางสาวอามีนา รอฮิง
62133007727 นางสาวศศินา เสนี
62133007728 นางสาวปภาดา ชูรัตน�
62133007729 นางสาวอังศุมาลี เด6นประเสริฐ
62133007730 นายกฤดิพล ทองมา
62133007731 นางสาววรวรรณ ไชยหม่ัน
62133007732 นางสาวนาซีรา สือแม
62133007733 นายศุภณัฐ น1อยนารถ
62133007734 นางสาววัชราภรณ� สอนศาสตร�
62133007735 นางสาวอลิซ6า อักษรวัฒนา
62133007736 นางสาวโซเฟDยนา ลาเต?ะ
62133007737 นายณรงค�ฤทธ์ิ วงค�ทองเก้ือ
62133007738 นางสาวสุนิษา สมเชื้อ
62133007739 นางสาวญาณีนาถ สุวรรณสุโข
62133007740 นางสาวกาญจนา หนูแก1ว
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62133007741 นางสาวธิดารัตน� ราษฎร�มณี
62133007742 นางสาวอลิษา ดวงเขียว
62133007743 นางสาววลัยกร อินทชื่น
62133007744 นายสุรวิทย� ประสิทธิสร
62133007745 นางสาวชลิตา ศรสิทธ์ิ
62133007746 นายพงศกร มุขวัลย�
62133007747 นายสุมิตร จันทร�ศรี
62133007748 นายเสนีย� ชวนเจริญ
62133007749 นางสาวตวงทิพย� ทองทวี
62133007750 นางสาวกนกวรรณ คงพรม
62133007751 นางสาวอาซีรา กือเตะ
62133007752 นางสาวสุภาภร สีอินทร�
62133007753 นางสาวธิดารัตน� จันทะนา
62133007754 นางพจนีย� อ6อนยะลา
62133007755 นายจักรพันธ� มณีรัตน�
62133007756 นางสาวนิภาราตี เขียวชอุ6ม
62133007757 นางสาวปุญญาดา สิทธิศักด์ิ
62133007758 นายนิรัตน� อนุพันธ�
62133007759 นางสาวสกุลรัตน� ราหมาน
62133007760 นางฐมิตฐ�ญดา สง6าธนานันท�
62133007761 นายนิรุตต์ิ สะมะแอ
62133007762 นางสาวอรสา นาบ1าน
62133007763 นางสาวฮายาตี เซ็ง
62133007764 นายชัชชานนท� พลฤทธ์ิ
62133007765 นางสาวฉัตรธิดา หมานจันทร�
62133007766 นางสาวซาดีน6า หมัดสุเด็น
62133007767 นายพีระพงศ� วรรณฤกษ�
62133007768 นางสาวชญภส จินดาวงค�
62133007769 นายยุทธพงศ� พฤกษชาติ
62133007770 นางสาวพฤกษา มุสิกรักษ�
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62133007771 นางอุทุมพร หนูล1อม
62133007772 นายฟารีด เดชกุบ
62133007773 นายวรวิทย� ยุทธวงค�
62133007774 นายวนัท ทาบทอง
62133007775 นายธนาธิป ชูหมุน
62133007776 นางสาววิลาสินี รักผอม
62133007777 นางสาวณัฐพร ช6วยอินทร�
62133007778 นางสาวตอยญีบะห� ดือราแมหะยี
62133007779 นางสาวศิวพร มรรคมนตรี
62133007780 นายดนุชา ปBกษีสิงห�
62133007781 นางสาวเปาซียะห� อุเซ็ง
62133007782 นางสาวนันติญา สุวรรณศิลปS
62133007783 นางฑัณติยา กาเลี่ยง
62133007784 นายเชษชฎาลักษณ� ร6มมณี
62133007785 นางสาวสุพัตรา สังข�สวัสด์ิ
62133007786 นายมะซอบรี บูละ
62133007787 นายวินัย หมัดอาด้ัม
62133007788 นางสาวพิชิตา ช6างสาน
62133007789 นายอัลซอฟD คาเดร�
62133007790 นายทรงยศ ตุนยะสุข
62133007791 นางสาววาสนา ทิพย�บุญ
62133007792 นางสาวนัสริน สาอูดี
62133007793 ว6าที่ ร.ต.หญิงวรรณศิริ ใหมงํา
62133007794 นางสาวมัสยานา มะสะอาว
62133007795 นางสาวกรกช บาเหมบูงา
62133007796 นางสาวยูรีนา เจ?ะเล?าะ
62133007797 นายมาฮยูดีน หะยียาการียา
62133007798 นายซาฟ�ก ยูนุ?
62133007799 นางสาวสุกัญญา ปลอดคง
62133007800 นางสาวสุมินตรา มุณีบังเกิด
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62133007801 นางสาวกานฐิมา เพ็ชร�สงคราม
62133007802 นางสาวเบญจวัลย� คุ1มหอยกัน
62133007803 นางสาวสุทธิลักษณ� เมืองแก1ว
62133007804 นางสาวณัชชา ศัทโธ
62133007805 นางสาวโซบีนา อาแว
62133007806 นายวัศพล เกตุแก1ว
62133007807 นางสาวกาญจนา เลี่ยนกัตวา
62133007808 นางสาวกนกวรรณ จ่ึงจรูญ
62133007809 นางสาวราลิขอ ฤทธิไกร
62133007810 นางสาวพาตือเมาะ มะอูเซ็ง
62133007811 นางสาวรสมีนีย� บินยูโซะ
62133007812 นายภัทรดิษฐ� ศรีประดิษฐศักด์ิ
62133007813 นางสาวธมลวรรณ ไชยกายุทธ�
62133007814 นายสูไลมาน เจาะกลาดี
62133007815 นางสาวนภาพร ภักดีบุรี
62133007816 นางสาวชาตยา ลิ่มเจริญ
62133007817 นางสาวโสภิดา จันทสุวรรณ
62133007818 นางสาวพิชามญชุ� พรหมจรรย�
62133007819 นางสาวจิดาภา แซการี
62133007820 นางสาวภัทรานิษฐ จิตต�พรหม
62133007821 นางสาวนารีนา คงเส็น
62133007822 นายฐากูร เก้ือสุข
62133007823 นางสาวสุธีกานต� แก1วชู
62133007824 นางสาวกาญจณาวดี คําพรมมี
62133007825 นางสาวฮาดียา สันสบู6
62133007826 นางสาวดารีนี สแลแม
62133007827 นางสาวชลิดา หวังศิริเวช
62133007828 นางสาวพนิดา เอ6งฉ1วน
62133007829 นางสาวคณาภรณ� จันทรัศมี
62133007830 นายภาณุพงศ� ส6งแสง
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62133007831 นางสาวจิตติมา หวันล6าโส?ะ
62133007832 นางสาวธญพัฒ แสงมณี
62133007833 นางสาวป�ยวรรณ ล1วนเส1ง
62133007834 นางสาวปาริตา ถาวรสวัสด์ิรักษ�
62133007835 นางสาวสุธาทิพย� ลิ่มสนิท
62133007836 นางสาวนูรมาดียะห� สาแม
62133007837 สZิบตํารวจเอกชนม�พิสิฐ มาดํา
62133007838 นางสาวสุนิสา เพชรเรือนทอง
62133007839 นางสาวกัญจนพร น1อยเสง่ียม
62133007840 นางสาวกุลิสรา ไชยวรณ�
62133007841 ว6าที่ร1อยตรีประทัย ไชยจรัส
62133007842 นางสาวธนาภรณ� รัตนพันธ�
62133007843 นางสาวธญานี รัตนคุณ
62133007844 นางธิดารัตน� ทองโอเอี่ยม
62133007845 นางสาวสุรีพร เบ็ญฮาหมาด
62133007846 นางสาวชนัญชิดา สถิตคุณสกุล
62133007847 นางสาวสิรินดา มิฆเนตร
62133007848 นางสาวจีรนันท� สนธิวงศ�
62133007849 นายนิกร สุวรรณชาตรี
62133007850 นางสาวศิวิมล ยอดจิต
62133007851 นางสาวนภสร จันทจิตร
62133007852 นางสาวสิรินทรา ศิริยา
62133007853 นายอาซีซี ลาเตะ
62133007854 นางสาวนุชนาถ ทองขาว
62133007855 นางป�ยนุช จิระแพทย�
62133007856 นายกรกฎ ปราบปราม
62133007857 นางสาวรจรินทร� คงบุญ
62133007858 นางสาวป�ยมน พละโข
62133007859 นางสาวสรัญญา หนูพริ้ง
62133007860 นางสาวชลธิชา รักษาวงศ�
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62133007861 นางสาวพรพิมล ภูมิพัทธ�
62133007862 นางสาวนุจรี นุ1ยดํา
62133007863 นางสาวซูไรนี หะยีอาซา
62133007864 นางสาวตอยยีบะห� มะสาแม
62133007865 นางสาววรรณซานี แวและ
62133007866 นางสาวแวรุสนานี แวสุหลง
62133007867 นางสาวนิตยา เขตบุญ
62133007868 นายอัมรี หะยีดอเลาะ
62133007869 นางสาวซอฟยะห� มะดือเร?ะ
62133007870 นางสาวเจ?ะอัสรีนา สิเดะ
62133007871 นายเจะและ เจะมูดอ
62133007872 นายณัฐวุฒิ จันทร�เพ็ญ
62133007873 นายรัฐพงศ� สังขโชติ 
62133007874 นางสาวศิริวัชรี ดวงภักดี
62133007875 นางสาววีรวรรณ สีคง
62133007876 นางสาวรอฮีหม?ะ อาบูบือซา
62133007877 นางสาวพิชญาพรรณ ด1วงเอียด
62133007878 นายกษิด์ิเดช หอมอุทัย
62133007879 นางสาวเนตรทิวา กาลวรรณ�
62133007880 นางสาวจอมขวัญ รัตนพิบูลย�
62133007881 นางสาวอนุสรา บาฮะ
62133007882 นางสาวปฐมาวดี สิทธิศักด์ิ
62133007883 นางสาวศิราณี ยุเมาะมะ
62133007884 นายซารีฟูร เห็ง
62133007885 นางสาวนฤมล หมัดหลี
62133007886 นางสาวกัณฑ�ชุติสรา วรธนณุกรณ�
62133007887 นางสาววันวิสาข� สังขะพันธ�
62133007888 นางสาวจิราพร อรรถรัฐ
62133007889 นายกษิด์ิเดช อินมาก
62133007890 นางสาวกมลวรรณ โชติรัตน�
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62133007891 นางสาวศิริกานต� คุณขยัน
62133007892 นางสาวภูริศรา สุวรรณ
62133007893 นางสาวเกษรินทร� ชูแสง
62133007894 นายอนัส อาแว
62133007895 นางสาวซูมีรา สาอิ
62133007896 นางสาวลลินา หมุดดีน
62133007897 นางสาวกันทิมา พูลเพ่ิม
62133007898 นางสาวนุชตีณา เกปBน
62133007899 นางสาวนัจญริน นุ1ยเด็น
62133007900 นางสาวปุณยานุช สุดจันทร�
62133007901 นายแทนเทพ มุสิกะพันธุ�
62133007902 นางสาวจุฬากร อินสง
62133007903 นายอิสมะแอ อาเละกอตอ
62133007904 นางสาวตอฮิเราะห� อาแว
62133007905 นางสาวทิวลี แก1วห6อทอง
62133007906 นางสาวสูรียะ ปะดุกา
62133007907 นางสาวสุนิษา เยาว�สนิท
62133007908 นายธีรวัฒน� แปJนช6วย
62133007909 นางสาววิรวรรณ รักใหม6
62133007910 นางสาวศุภมาศ เรืองสุข
62133007911 นางสาวกรกต นุกูล
62133007912 นายชัยธวัช มากมูล
62133007913 นางสาวอัคนิยาอ� รอนิ
62133007914 นางสาวนูรีตา ดาโอ?ะ
62133007915 นางสาวชญานิศ มณีรัตน�
62133007916 นายพงศ�เทพ ย6องลั่น
62133007917 นางสาวชญาภา แก1วบริสุทธ์ิ
62133007918 นางสาวคอลีเยาะ เจะโหน
62133007919 นายพงศ�ปณต พิรุณรัตน�
62133007920 นางสาวนภัสวรรณ กรอบเพ็ชร
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62133007921 นางสาวภัทชรินทร� ขุนน6าน
62133007922 นางสาวอภิชญา สมประกอบ
62133007923 นายพัสกร แก1วเสน
62133007924 นางสาวสุกาญดา พันธุ�คง
62133007925 นายชลธี หลีเจริญ
62133007926 นายซิดีกี อุสมา
62133007927 นางสาวจิรนนท� จิตรมณียพันธ�
62133007928 นางสาวฟBยรูซ บากา
62133007929 นางสาวฝาติหม?ะ ปานเส็ม
62133007930 นางสาวอาซีซะห� หัดสะและ
62133007931 นางสาวชญานิศ ขาวผ6อง
62133007932 นางสาวนวพร จริงจิตร
62133007933 นางสาวนูซีรา ยา
62133007934 นางสาวลภัสกร จังเกตุทอง
62133007935 นางสาวสุดาวรรณ บํารุงสุข
62133007936 นางสาวอนุสรา หะยีมะแอ
62133007937 นายซัมซูดิง สาเมาะ
62133007938 นายธรรม� สังข�แก1ว
62133007939 นางสาวกัญธชญา อนัณกิติโชติ
62133007940 นางสาวสุชาวดี ทองไกร
62133007941 นางสาวพรรษกร แกล1วทนงค�
62133007942 นางสาวจริญญา โปฏกรัตน�
62133007943 นางสาวณัฐพัชร แสนดีจิรภาคย�
62133007944 นางสาวไพรบุษบ� เทอดวีระพงศ�
62133007945 นายทัศนะ ชายแก1ว
62133007946 นายฟBดลี ดือเระ
62133007947 นางสาวจินดาวรรณ แก1วละเอียด
62133007948 นางสาวนุสรีย� ชายกุล
62133007949 นายนิอิรฟาน สุนทรพงษ�
62133007950 นางสาวภัทร�อิงคกานต� สุนทรนนท�
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62133007951 นางสาวปBทมาพร ราชสุวรรณ
62133007952 นางสาวคณิศร สงทิพย�
62133007953 นางสาวต6วนอัสมะห� ยากามาเจาะ
62133007954 นางสาวกรกนก สะแลแม
62133007955 นางสาวสากีลาห� อาแด
62133007956 นางสาวภวิษย�พร แสงสุวรรณ
62133007957 นางสาวรตวรรณ นวลจันทร�
62133007958 นางสาวเกตุศรา จิตนุกูล
62133007959 นางสาวณัฐกฤตา สุทิน
62133007960 นางสาวหมะฟูเสาะ เจะเลาะ
62133007961 นางสาวพชนิดา อนงค�
62133007962 นางสาวฮารียะห� อูเซ็ง
62133007963 นางสาวอัสลีนา สาและ
62133007964 นางสาวไหมดีนา บูบ6ากา
62133007965 นางสาวเสาวลักษณ� บิลยีหลี
62133007966 นางสาวธิดารัตน� เลี่ยนเส1ง
62133007967 นางสาวนรัชชา หวันสมัน
62133007968 นางสาวฐานิตา ทองแดง
62133007969 นางสาวนิลาวัลย� พลการ
62133007970 นางสาวภัทร�ศจี ผ6อนย6อง
62133007971 นางสาวทนันยา พุทธศุกร
62133007972 นางสาวนูรีฮัน บินอาหลี
62133007973 นางสาวสุรัยดา มะหมัด
62133007974 นางสาวรุจินันท� กลมเกลี้ยง
62133007975 นายเอกชัย ทองรื่น
62133007976 นางสาวกนกวรรณ จันทโรทัย
62133007977 นายฤทธิเดช ฤทธิกาญจน�
62133007978 นางสาวฟาตีเมาะ แวสาและ
62133007979 นางสาวประไพ จันทร�กลิ่น
62133007980 นางสาวรวิวรรณ ณ รังษี
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62133007981 นางสาวรอฉีดา หัดขะเจ
62133007982 ว6าที่ร1อยตรีณัฐวุฒิ ราชแก1ว
62133007983 นายนุรดีน ละนิติง
62133007984 นางสาวมูรณี พวง
62133007985 นางสาวรอฮานา อาแซ
62133007986 นางสาวพรชนก ช6วยวิจิตร
62133007987 นางสาวมิถิรา ดีสะเอะ
62133007988 นางซารีนา ขุนจันทร�
62133007989 นางสาวสิตานันท� หวันเก
62133007990 นายสิทธิศักด์ิ หวังเกตุ
62133007991 นางสาวอะฟDฟะห� บูรอเดีย
62133007992 นายยุทธชัย ชุมลาภ
62133007993 นางสาวฮายาตี เจ?ะเต?ะ
62133007994 นางสาวนภัสวรรณ บุญรัตน�
62133007995 นางสาวพันธ�วมี หนูริง
62133007996 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� วรรณเปรม
62133007997 นายวาทการณ� ภิบาล
62133007998 ว6าที่ ร.ต.อานนท� กาหมอ
62133007999 นางสาวภารพันธ� จันทร�หงษ�
62133008000 นางวริศรา บุญยอด
62133008001 นายพีระชัย ปานสีใหม6
62133008002 นางสาวนาดียา หะยีมะมิง
62133008003 นายอัลอาลีฟ ดอเลาะ
62133008004 นายธนวันต� ชินอนาฉายอรุณ
62133008005 นางสาวนินี บิลยะแม
62133008006 นางสาวมนวดี พลายดัสถ�
62133008007 นางสาวอทิตยา จันทรพล
62133008008 นางสาวโซฟDย?ะ ลมมา
62133008009 นายณัฐวุฒิ ชูแก1ว
62133008010 นางสาวชนม�ณภัทร คงอ6อน
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62133008011 นางสาวปาดีละห� เจ?ะมามะ
62133008012 นางสาววราลี ตนยะแหละ
62133008013 นางสาวฐิตามน ด1วงเลื่อง
62133008014 นางสาววาทินี บุญประกอบ
62133008015 นางสาวทิพย�ธิดา ใจสมุทร
62133008016 นางสาวพรชนก พูนศิลปS
62133008017 นางสาวแพรรพี ข6ายม6าน
62133008018 นางสาวสุภาภรณ� อารง
62133008019 นางสาวนันท�นภัส พวงรัตน�
62133008020 นายธนพล แรกรุ6น
62133008021 นางสาวสานี สาแม
62133008022 นางสาวณัฐชยา เด6นกาญจนศักด์ิ
62133008023 นางสาวซูวัยบ?ะ เปาะและ
62133008024 นางสาวทิมพิกา บัวศรี
62133008025 นายอิสมาแอ หะแว
62133008026 นายอะหมัด ดามาอู
62133008027 นางสาวนีรชา รัตนบุรี
62133008028 นางสาวนฤมล สายุทธ
62133008029 นายธรรมนูญ โสมะพันธ�
62133008030 นายอรรถพล เพชรโชติ
62133008031 นางสาวมณีรัตน� หัทยา
62133008032 นางสาวกัญญารัตน� ทองสําลี
62133008033 นายกิตติพงศ� อาแว
62133008034 นางสาวมริสา ยะปา
62133008035 นางสาวโศจิรัตน� ไกรษร
62133008036 นายเอกภาพ มุทะจันทร�
62133008037 นางสาวรัตนา รัตนพันธ�
62133008038 นายเกียรติอนันต� ลิ่มกุลพงษ�
62133008039 นางสาวนิสูไฮบ?ะ นิเฮง
62133008040 นางสาวธิญาภา สังข�ทองกูล
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62133008041 นางสาวศศิธร ม่ันคง
62133008042 นางสาวแวนูรไอนี แวอาแซ
62133008043 นางสาวอาภาภรณ� แก1วสว6างวงศ�
62133008044 นางสาวนูรีตา หมัดเลียด
62133008045 นางสาวมัลลิกา จิตตอารีย�
62133008046 นายณัฐกานต� สุกระมณี
62133008047 นายรอสาหลี เหมหมาน
62133008048 นางสาวมณีรัตน� ชาตรี
62133008049 นางสาวภาวิณี สุขสวัสด์ิ
62133008050 นางสาวจุฑาทิพย� สมัครพงศ�
62133008051 นางสาวณัฎฐินี จันทร�ใหม6
62133008052 นางสาวกุสุติยา หมุนแทน
62133008053 นางสาวกชพร หนูทอง
62133008054 นางสาวป�ยะมล หนูนารถ
62133008055 นางสาวดวงนภา หนูวิลัย
62133008056 นายภัคพล มันทรานนท�
62133008057 นางสาวจิมาพร ขุนทองคํา
62133008058 นายธนิตพงษ� ชัยเดช
62133008059 นางสาวสุปราณี สุวรรณรัตน�
62133008060 นายภาณุเชษฐ� ไข6เพ็ชร
62133008061 นางสาวไซนุง เจ?ะเล?าะ
62133008062 นางสาวจุฑามาศ สวัสด์ิรักษา
62133008063 นางสาวรณิดา แกล1วทนง
62133008064 นางสาวโฮมัยรา โฮเซน
62133008065 นางสาวปฏิญญา สุขใส
62133008066 นางสาวทิพย�รัตน� พรหมชาติ
62133008067 นางอ1อนฤทัย อังศุวิริยะ
62133008068 นางสาวโนร�ฮูดา อาดาละ
62133008069 นางสาวฟาฏอนะฮ ยาโงะ
62133008070 นางสาวป�ยาภรณ� หลังแท1
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62133008071 นายเชาวรินทร� กาญจนะ
62133008072 นายอุสมาน เลาะมะอะ
62133008073 นายศุภกร เพ็ชรโยธา
62133008074 นายศรัณย� อินทร�สุวรรณโณ
62133008075 นางสาวอนุธิดา เพชรทองขาว
62133008076 นายอับดุลบาซิ สะแม็ง
62133008077 นางสาวถิรพร พันธ�ดํา
62133008078 นางสาวสุวนันท� แก1วมณี
62133008079 นางสาวสินีนาฎ สุระกําแหง
62133008080 นางสาวสารีนี หลีวัง
62133008081 นายขจร โพธิจร
62133008082 นางสาวศิรประภา หมัดหนิ
62133008083 นางสาวศศิธร สุขขํา
62133008084 นางสาวอัยณี ปลัดมะเสาะ
62133008085 นางสาวหนึ่งฤทัย ธัญญเจริญ
62133008086 นางสาวธนาพร ศรีเนตร
62133008087 นายวทัญWู กดทรัพย�
62133008088 นางสาวชุติมณฑน� หาญกลับ
62133008089 นางสาวนุรอามีนี สาอิ
62133008090 นางสาวอนงค�นาถ วุ6นชุม
62133008091 นายชิษณุพงศ� สุขสวัสด์ิ
62133008092 นางสาวอัจฉรา ทองอ6อน
62133008093 นางสาววนิดา ดําแก1ว
62133008094 นางสาวนูรอาซีแกน ยะโกะ
62133008095 นางสาวกาญจณาวรรณ พิมพ�ทอง
62133008096 นายธิเบศ กาเส็มส?ะ
62133008097 นางสาวพิชญา เรืองฉิม
62133008098 นางสาวฟะห�มี มะมิง
62133008099 นางสาวเพ็ญนภา สายนุ1ย
62133008100 นางสาวโชติกา ตลึงจิตร
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62133008101 นางสาวภัททิญา หมวดพรมทอง
62133008102 นางสาววัลยา กาญจนรัตน�
62133008103 นายอัมรี สะแต
62133008104 นายวศินต� แก1วธวัชวิเศษ
62133008105 นางสาวฮานา เซ็ง
62133008106 นางสาวอังคณา ช6องรักษ�
62133008107 นางสาวรอหานี เจ?ะวามิง
62133008108 นางอาภาภัทร พงศาปาน
62133008109 นางสาวสาฝDหน?ะ สีหมะ
62133008110 นางสาวมาลินี เลี่ยมกระโทก
62133008111 นางสาวซากีเร?าะ มะแซ
62133008112 นางสาวเกตนรินทร� วิจารณ�
62133008113 นางสาวอาทิตา สาหัดสะตํา
62133008114 นางสาวนิตยา อุรามา
62133008115 นางสาวฐิติวรดา แก1วมณี
62133008116 นางสาวธัญสมร สว6างเพชร
62133008117 นางสาวณิรัชชา ฝาและ
62133008118 นางสาวศุภรัตน� เพ็ชรโยธา
62133008119 นางสาวกมลวรรณ พลเดช
62133008120 นางสาวสุไฮลา สือรี
62133008121 นางสาวอีซาตี อุเซ็ง
62133008122 นางสาวซูรัยดา เงาะ
62133008123 นายประวิทย� ดิสโร
62133008124 นางสาวนิติยาภรณ� อักษรผอม
62133008125 นางสาวปสุตา มัทวกาญจน�
62133008126 นางสาวพัฒธนวดี มัทยาท
62133008127 นายภาณุพงศ� ว6องมงคลเดช
62133008128 นายอัสลัน สาวี
62133008129 นางสาวกุลสิริ สาระศรี
62133008130 นางสาวกชกร จีนนุกูล
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62133008131 นางสาวนิรมล สันสน
62133008132 นางสาวรุสลาวาตี ยูโซะ
62133008133 นางสาวรุซลีนา แมจิ
62133008134 นางสาวนุชนาฎ ถีราวุฒิ
62133008135 นางสาววริยาภัศ เอกมณี
62133008136 นางสาวนิรมล กาญจนพรหม
62133008137 นางสาวเกศกนก เพ็ชรพัฒน�
62133008138 นางสาวต6วนซูรัยดา ปาแซ
62133008139 นางสาวกาญรัตน� ชูแก1ว
62133008140 นางสาวศิริพร ปBนสรณะ
62133008141 นางสาวเมธิณี เพชรขาว
62133008142 นายพิฆเนตร ทองเที่ยง
62133008143 นางสาวศุภาพิชญ� เฮสูงเนิน
62133008144 นางสาวฉัตรฑริกา ธิบดี
62133008145 นางสาวยุสรอ แซมิง
62133008146 นางสาววรรณวิสา กิติสาธร
62133008147 นายธนภัทร มีมงคล
62133008148 นางสาวยัสมีน ลือแบลูวง
62133008149 นายทรงศร จันทรสุวรรณ
62133008150 นางสาววราภรณ� หญ1าปรัง
62133008151 นางสาวฟ�ตรี ตันหยง
62133008152 นางสาวฮามีด?ะห� มามะ
62133008153 นายนพรัตน� โกมล
62133008154 นายกฤษดา ง6วนสน
62133008155 นางสาวขนิษฐา องศารา
62133008156 นางสาวรุซดา โต?ะลู
62133008157 นางสาวฟาร�เดีย เตาะซาตู
62133008158 นายชยากร ผลกล1า
62133008159 นางสาวรมณ�ธีรา ช6วยบํารุง
62133008160 นางสาวฮัสนี เจ?ะและ
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62133008161 นางสาวซูไรนี อาแวเต?ะ
62133008162 นางสาวกันต�ฤทัย คณาอัมพร
62133008163 นายอัสมัน ดือราแมหะยี
62133008164 นางสาวนิศานาถ สงสังข�
62133008165 นายชัยรัตน� คงทอง
62133008166 นางสาวรูวัยดา มะนอร�
62133008167 นางสาวชไมพร อินทฤทธ์ิ
62133008168 นางสาวมิสบะห� ราแดง
62133008169 นางสาวปภาดา เพ็ชรศรีทอง
62133008170 นายภูวดล แสงสุวรรณ
62133008171 นางสาวสไลลาณ� ริทธ์ิโต
62133008172 นางสาวมารีแย ปูตะ
62133008173 นางสาวซาลีฮะห� ตาเยะ
62133008174 นางสาววีรวรรณ� ศรีเพ็ญ
62133008175 นางสาวจุรีพร คมขํา
62133008176 นางสาวอภิวรรณ แกสมาน
62133008177 นางสาวอรอุมา เรืองศรี
62133008178 นางสาวนูรฮานัน หวันอิ
62133008179 นายอดิศักด์ิ หนูตีด
62133008180 นางสาวนิสรีน ดาหะมิ
62133008181 นางสาวจิตรานุช ขุนทอง
62133008182 นางสาวนารี หมัดอะดัม
62133008183 นางสาวฮัมเดียร� มานิตย�พันธุ�
62133008184 นางสาวกูไรนา ตวนจาหลง
62133008185 นางสาวธนัชญา สําเร
62133008186 นางสาวนันทรัตน� วัชรวรานนท�
62133008187 นายสุทธิพงศ� หน6อเพ็ชร
62133008188 นางสาวจิราภรณ� อรรถชัยยะ
62133008189 นางสาวจิรินธร รัตนปฐม
62133008190 นางสาวซอบรียะห� ป�
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62133008191 นางสาวซาลีนา สาแม็ง
62133008192 นางสาวนูรีซัน ดารานิง
62133008193 นางสาวกนกวรรณ ดําโอ
62133008194 นางสาวนูรูมาซีตา มะยูโซะ
62133008195 นางสาวจริยา รัตนวงศ�
62133008196 นางสาวศศิวิภรณ� ทองมีสุข
62133008197 นางสาวป�ยะมาศ สังข�ปลอด
62133008198 นางสาวภัคจิรา ชุมนวล
62133008199 นางสาวอรอนงค� ขันทอง
62133008200 นางสาวสุทธิดา สุวรรณรัตน�
62133008201 นายชาติบี่ อาบ?ะ
62133008202 นางสาวโศภิตชา อังครอนันต�
62133008203 นายณรงค�พร พงศ�ทองเมือง
62133008204 นางสาวสุภาพร สุขสวัสด์ิ
62133008205 นางสาวแอนนา ยอดกิจ
62133008206 นายสถิรภัทร ศรีสุวรรณ
62133008207 นางสาวซูไรดา ปูตะ
62133008208 นางสาวนุชนาถ วิเศษสันติศิริ
62133008209 นางสาวชัญญานุช ขาวหนูนา
62133008210 นางสาวอิสริยะ ยอดแสงจันทร�
62133008211 นายธัญยวัฒน� ทองน1อย
62133008212 นายกษิดิศ จิตใจภักด์ิ
62133008213 นายชลวัฒน� แก6นบุญ
62133008214 นางขวัญมณี พันละม1าย
62133008215 นางสาวอังคนาง สุพรรณพงศ�
62133008216 นางสาวปพิชญา คณาฐานันตร�
62133008217 นางสาวฐิติมา ทองเพชร
62133008218 นางสาววราพร ขันเงิน
62133008219 นางสาวอัลณีซาร� สัจจะเจริญพร
62133008220 นางสาวศศิธร พลสุด
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62133008221 นางสาวสารีณา แวมะมิง
62133008222 นางสาวสุกฤตา หงษ�สาธร
62133008223 นางสาวสุภัทฉรี สะมุนี
62133008224 นางสาวนรากาญจน� แก1วประดิษฐ�
62133008225 นางสาวสุวนันท� จิตตเกต
62133008226 นางสาวอังคณา นิ่มนุ1ย
62133008227 นายอิสมาแอล บาแม
62133008228 นางสาวธิดารัตน� เพชรสังข�
62133008229 นางสาวกนกพร มาลัยหอม
62133008230 นายประทีป หลีอิ
62133008231 นายชวิน จิรนิล
62133008232 นางสาวพิชามล โพธ์ิทอง
62133008233 นางสาววรรณกานต� เดชาภิบาล
62133008234 นางอิศราภรณ� ชูดํา
62133008235 นายณัฐพล หนูชูแก1ว
62133008236 นางสาวพรสินี แท6นทิพย�
62133008237 นางสาวซุฮัยเราะ หีมมุเด็น
62133008238 นางสาววิจิตพร ทองศรีเทพ
62133008239 นางสาวอารีนา หะแว
62133008240 นางสาววิลาวัณย� ราชมล
62133008241 นางสาวณัชชา ศรีวิเชียร
62133008242 นางสาวพนิดา ดีหลิว
62133008243 นายเอกพันธ� บัวทอง
62133008244 นางสาวสุดา ประเสริฐดํา
62133008245 นางสาวศรินทรา ชฎารัตน�
62133008246 นางสาวอาซีลา กูนา
62133008247 นางสาวลัดดา แซ6ย6อง
62133008248 นางสาวชนัญชิดา สุวรรณ
62133008249 นายกิตติชัย ทองมาก
62133008250 นางสาวมูนีเราะศ� สะมาแอ
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62133008251 นายศตวรรษ บูรเพชร
62133008252 นางสาววรันดา หลังหวา
62133008253 นายชัชพงศ� พรหมมนตรี
62133008254 นางสาวมนชนก แก1วชูเชิด
62133008255 นางสาวชุติมา ต1องชู
62133008256 นายณัฐพล ราษฎร�มณี
62133008257 นางสาวอาอีซ?ะ อับดุลเลาะ
62133008258 นางสาวปBทมวรรณ จงรัตน�
62133008259 นางสาวนัสรียาห� ยาโม
62133008260 นางสาวฟาตีฮะห� มะ
62133008261 นายกฤษดา นิยมเดชา
62133008262 นางสาวนันทิยา อิ่มบดี
62133008263 นางสาวจุรีภรณ� พิษพรรณ�
62133008264 นางสาวณัฐวีร� เอกอุดมพงษ�
62133008265 นางสาวสุดารัตน� ธรรมราช
62133008266 นางสาววชิราภรณ� ปานมี
62133008267 นางสาวนันท�นภัส อินทอง
62133008268 นางสาวณัฐชา ขุนหลํา
62133008269 นางสาวคอลีเย?าะ ดอเลาะ
62133008270 นายยาฮารี ยูโซ?ะ
62133008271 นางสาวกัลยรัตน� แซ6โง1ว
62133008272 นางสาวชนากานต� โยมทรัพย�
62133008273 นางสาวรอซีเตาะ เซ็ง
62133008274 นางสาวธันวลี สุขย่ิง
62133008275 นางสาวอภิญญา สวัสดิรักษา
62133008276 นางสาวมันชญา รอดมินทร�
62133008277 นายกิตติพงศ� จันทร�ศร
62133008278 นายเผดิมยศ สีดี
62133008279 นางสาวศิรีรักษ� จันทร�ภิรมย�
62133008280 นายฟาริด บือราเฮง
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62133008281 นางสาวนาเดีย เจ?ะหนิ
62133008282 นายนาวี ประเสริฐจินดา
62133008283 นางสาววิชุตา สังขพันธ�
62133008284 นางนิรมล ด1วงมา
62133008285 นางสาวดรุณี หล?ะหมูด
62133008286 นางสาวณัชชา ศรีบุญเอียด
62133008287 นางสาวปรียาณัฐ จันทร
62133008288 นายอักรอม ชุมนุมพันธ�
62133008289 นางสาวขวัญณัฐดา เครือแก1ว
62133008290 นายนันทวัฒน� มากสง
62133008291 นางสาวอัญญาลักษณ� ไชยพงษ�
62133008292 นายธนศักด์ิ สัทธาธรรมกุล
62133008293 นางสาวผกาวรรณ ฉัตรชัยวงศ�
62133008294 นางสาววัลล�ยา ดอเลาะ
62133008295 นางสาวพารีซา สะอิ
62133008296 นางสาวภัทราวรรณ สุขสงวน
62133008297 นายณัฐนันท� ล6องแดง
62133008298 นางสาวอาตียะห� ดอเลาะ
62133008299 นางสาวกันยารัตน� ใจใหญ6
62133008300 นางสาวฐิติมา หม่ืนพรหม
62133008301 นางสาวกูนูรอ บูโด
62133008302 นางสาวจุฑามาศ ชูโชติ
62133008303 นางสาวศิริณา หะมีเดร�
62133008304 นางสาวณัฐริกา แก1วบพิธ
62133008305 ว6าที่ร1อยตรีวุฒิพงศ� ทองคํา
62133008306 นายดาเนียล ตาเฮ
62133008307 นางสาวนัสวดี ทองปาน
62133008308 นายศุภโชค หนูมาก
62133008309 นางสาวกัลยารัตน� จิตใจรัก
62133008310 นางสาวสุภา จันทร�ศิริ
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62133008311 นางตาลติมา กาญจนมุณีย�
62133008312 นางสาวบุญญานี ยุวะวาท
62133008313 นายธเนศ นวลพุฒ
62133008314 นางสาววรินทณ�พร หนูจันทร�
62133008315 นางสาวมัยมูน จารง
62133008316 นายสุไลมาน กะจิ
62133008317 นางสาวฟาดีลา มะดือเระ
62133008318 นางสาวนุรอีดายู เจ?ะแว
62133008319 นางสาวแพรวพรรณ พรหมพูล
62133008320 นางสาวมารีดา แตมามุ
62133008321 นายมุซักกิร การีจิ
62133008322 นางสาวพัสตราภรณ� ฮะซา
62133008323 นางสาวป�ยะดา สองทอง
62133008324 นายศิริวัฒน� ฮะยีเลาะ
62133008325 นางสาวนุชจรินทร� นาคแปJน
62133008326 นางสาวดวงตา ขุนหมุด
62133008327 นางสาวชลรดา โชติชัยกุล
62133008328 นางสาวสุภัทรา มรดกเกษม
62133008329 นายกันตินันท� สุทธิโพธ์ิ
62133008330 นายมูหามะซือกรี มะอุเซ็ง
62133008331 นายณรงค�วิทย� วรรณมี
62133008332 นางสาวจารุวรรณ หนูเลื่อน
62133008333 นางสาวกานต�พิชญา นกยูงทอง
62133008334 นางสาวนริษา สุขรินทร�
62133008335 นางสาววชิราภรณ� ประเสริฐวงศ�พนา
62133008336 นางสาวจิรสุดา คีรีรักษ�
62133008337 นางสาวอรอุษา จันทร�ศรีบุตร
62133008338 นางสาวนิสา กาญจนะ
62133008339 นางสาวโชติกาญจน� เอียดเหลือ
62133008340 นางรุจิรดา กาดเส็น
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62133008341 นางสาวฮาบีบี หะยีอาหวัง
62133008342 นางสาวนัสรีน ดอต?ะ
62133008343 นางสาวทวินันทกานต� ทิพย�แก1ว
62133008344 นางสาวมณีนุช นิลรัตน�
62133008345 นางสาวอัญชัญ ถนอมศิริศิลปS
62133008346 นายธรรมนูญ ธรรมพร
62133008347 นางสาวอัญรัตน� มลยงค�
62133008348 นางสาวซลด1า เดเจะหวัง
62133008349 นางสาวสุวรรณา แซ6หว6อง
62133008350 นางสาวอารีนี มาหะ
62133008351 นางสาวปวีณ�พร อ6อนรักษ�
62133008352 นางฮูสนา ฮูลู
62133008353 นายอามีน เหย็บโต?ะหมุด
62133008354 นางสาวนริศรา ช6างซอ
62133008355 นางสาวดารีณี เจะหะ
62133008356 นางสาวฮัสนะห� แยนากาเดร�
62133008357 นางสาวเจนจิรา ชั้นสกุล
62133008358 นางณัฐชยา แวเตะ
62133008359 นางสาวประภัทรศรี ปานก1ง
62133008360 นางสาววิลาวัลย� เย็นกลม
62133008361 นางสาวนารีรัตน� ณ ไทร
62133008362 นางสาวนูรัชรี วาหะ
62133008363 นางสาวภัทรนิศวร� เรืองกิตต์ิกุลภัท
62133008364 นางสาวปาลิตา อารมณ�ฤทธ์ิ
62133008365 นางสาวกุลมาศ รุจิไพโรจน�
62133008366 นายภูวนันท� สุนทะโก
62133008367 นายชวัลวิทย� สุวิวัฒนา
62133008368 นางสาวเสาวลักษณ� บัวพูล
62133008369 นางสาวเวธิตา เก้ือหลี
62133008370 นางสาวฮาโซฟา สาและ

หน1า 279 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133008371 นางสาวมาเรียม หะยีเด็ง
62133008372 นางสาวอาลาวียะห� สะตะ
62133008373 นางสาวเปรมฤดี คงสุจริต
62133008374 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณคีรี
62133008375 นางสาวนูรีดา ปะดอดา
62133008376 นางสาวสีตีพาตีเมาะ แวดือราแม
62133008377 นางสาวประภาวดี ขวัญเก้ือ
62133008378 นางสาวอามีนาฮ� บูเดียะ
62133008379 นางสาวจีรนันท� ขุนเจริญ
62133008380 นายอัครัช อาจไพรินทร�
62133008381 นางสาวอรณัญช� หอวิชยกุล
62133008382 นางสาวฟายีรา ยีเจ?ะและ
62133008383 นางสาวอารีณี อาลี
62133008384 นางถวิดา ช6วยชู
62133008385 นางสาวสุกัญญา จันทร�เงิน
62133008386 นางสาวโนรซาฟDกา ดอเล?าะ
62133008387 นางสาวน้ําทิพย� ลัภบุญ
62133008388 นางสาวสุไฮลา วาเต?ะ
62133008389 นางสาวอภิชญา เสนเก้ือ
62133008390 นางสาววราภรณ� สิงห�เนี่ยว
62133008391 นายเฑวรรณ เมืองเกิด
62133008392 นางสาวสิรีธร เตชะพันธุ�
62133008393 นายสันญา พุทธจันทร�
62133008394 นางสาวก่ิงกมล จารีมุข
62133008395 นางสาวนัจนันท� คันธชาติ
62133008396 นายสาคร หาญณรงค�
62133008397 นายรวิภาส สุรัติศักด์ิ
62133008398 นางสาวกานต�พิชชา หนูเอียด
62133008399 นางสาวฉัตรทิพย� หมานจันทร�
62133008400 นายชนภณ สังสง
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62133008401 นางสาวกิตติพร สุวรรณชาตรี
62133008402 นางสาวกรรณิกา พินทอง
62133008403 นางสาวปาริชาติ รัสโนชา
62133008404 นางสาวฮาซาน?ะ โต?ะเส็น
62133008405 นางสาวกนกวรรณ ขาวสงค�
62133008406 นางสาวสุไรรัตน� สอเหลบ
62133008407 นางสาวณัฐริกา บัวแก1ว
62133008408 นางสาวสุทธดา ศรีใส
62133008409 นายบุญยกฤษฎ� พลบุญ
62133008410 นายเอกพงศ� คงเนียม
62133008411 นางสาวปรัสพฤกษ� นาวงค�
62133008412 ว6าที่ร1อยตรีวิรัตน� แก1วสุวรรณ
62133008413 นางสาวพรรณราย หมัดสุข
62133008414 นางสาวนูรีดา ดาโอ?ะ
62133008415 นางสาวซูไวบะ กาแม
62133008416 นายประวัตศาสตร� สาแมหาดี
62133008417 นางสาวสากีนะห� ยูโซ?ะ
62133008418 นางสาวฟาตีม?ะ สังการี
62133008419 นางสาวนฤมล บัวรัตนะ
62133008420 นายกมลยศ พุทธรักษา
62133008421 นายอัศนัย เคารพาพงศ�
62133008422 นางสาวตรีทิพย�นิภา เนื่องกิตติรัตน�
62133008423 นางสาววาสนา ชอบแต6ง
62133008424 นางสาวยามีละ ยีเจะและ
62133008425 นางสาวฮาซาณา ซาติ
62133008426 นางสาวนัสดรี ไตรสกุล
62133008427 นางสาวเบญจวรรณ เงินถาวร
62133008428 นายธนกร ยอดสร1อย
62133008429 นางสาวธัญญารัตน� รักรอด
62133008430 นางสาวจิตรา สมบัติไทย
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62133008431 พลทหารวสวัตต์ิ ลอยแก1ว
62133008432 นายณัฐกฤษณ� พฤกษ�เลิศตระกูล
62133008433 นางสาวกรรณิกา รอดแก1ว
62133008434 นางสาวพรพรรณ นันธิโย
62133008435 นางสาวจิรวรรณ ทองสี
62133008436 นางสาวสุจิตรา บิลหีม
62133008437 นางสาวชญานิศ ป�[นทอง
62133008438 นางสาวจารุวรรณ จันทศรี
62133008439 นายสิรวิชญ� ประชุมทอง
62133008440 นางสาวมัณฑนา หนูสุข
62133008441 นายวินิตย� สังขโชติ
62133008442 นางกิจศณี เทียนิระมล
62133008443 นายกฤษฎา ทองรอด
62133008444 นางสาวอุมาพร ศิริรัตน�
62133008445 นางสาวเนาว�วาล มะมิง
62133008446 นางสาวนูรฮาซารา สะมะแม
62133008447 นางสาวภณิตา สมจริง
62133008448 นางสาวศุภวรรณ ปราบโรค
62133008449 นายก6อเดย� กุลนิล
62133008450 นางสาวอาอีซะห� ดอแม
62133008451 นางสาวยลลดา สังหาญ
62133008452 นางสาวสวรส คงฤทธ์ิ
62133008453 นางสาวสุมาลี พุทธาโร
62133008454 นายอับดุลบาซิส ยาโงะ
62133008455 นางสาวเฟY[องลดา ชุ6มนวน
62133008456 นายกรกฎาภัทร� บัวเงิน
62133008457 นางสาวชนากานต� แก1วมณี
62133008458 นางสาวนุรมา จารง
62133008459 นายปรัชญา ศิริภูรี
62133008460 นางสาวสุดารัตน� หนูชูสุก
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62133008461 นายแวนูอัสรี สาเมาะ
62133008462 นางสาวรอมละห� ซีนา
62133008463 นางสาวสายสุดา หมัดโซะ
62133008464 นายคอลิด บาสอ
62133008465 นายอรรณพ สง6าบ1านโคก
62133008466 นางสาวชฎามาศ บุญยอด
62133008467 นางสาวฮามีด?ะ ปูหยัง
62133008468 นายภานุ สอนนอง
62133008469 นางสาวพวงรัตน� ขําขุน
62133008470 นางเสาวลักษณ� ชนะสงคราม
62133008471 นางสาวยามีรา ดาโอะ
62133008472 นางสาวสิริพร รักหมาน
62133008473 นายสุทธินันต� ศรีก6อเก้ือ
62133008474 นางสาววรรษชล ดีละมัน
62133008475 นางสาวพัชรินทร� เชยชม
62133008476 นางสาวอังศุธร พรหมมาศ
62133008477 นางสาวสิริมา จันทรวิบูลย�
62133008478 นายตะวัน คําคง
62133008479 นายเอกรัช กุลนิล
62133008480 นางสาวฟารานิง อะบาร�
62133008481 นางรังสิมา อีแต
62133008482 นายวรา ช6วยเกลี้ยง
62133008483 ว6าที่ร1อยเอกภาคิน นันทะเสน
62133008484 นางสาวมายเดียน6า เปาะเลาะ
62133008485 นายอภิชัย สีทองแก1ว
62133008486 นางสาวจิดาภา สมประดี
62133008487 นางสาวอมรรัตน� พรหมอ6อน
62133008488 นางกชมน สิริจิราวัชร�
62133008489 ว6าที่ร1อยตรีหญิงจิรภัทร เพ็ชรมณี
62133008490 นางสาวธิดารัตน� อินทร�ปราบ
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62133008491 นางสาวพุทธิดา งามภักตร�
62133008492 นายอัสรี เจะมะ
62133008493 นายป�ยะวัฒน� ขนานขาว
62133008494 นายสมประสงค� ส6งเสริม
62133008495 นายอับดุลรอศักด์ิ พ6อเหตุ
62133008496 นางสาวสิริทิพย� ดับทอง
62133008497 นางสาวนวพร มณีโชติ
62133008498 นายการียา ดาแซ
62133008499 นางสาวนุชศรา สุวรรณรัตน�
62133008500 นางสาวศศิธร ศิริวัฒโน
62133008501 นางสาวปBตรี ดลระหีม
62133008502 นางสาวอัจฉรา พรหมเดช
62133008503 นางสาวอูลารัตน� สนิทเฉโล
62133008504 นางสาวสุนิสา อินอุทัย
62133008505 นางสาวสุชาดา ชุมจีน
62133008506 นายรอยดี เจ?ะสะแลแม
62133008507 นางสาวกชกร จันทร�นวล
62133008508 นางสาวแพรขวัญ รัตนมณี
62133008509 นายไพศาล ปาธะรัตน�
62133008510 นางสาวเยาวนาถ นวลละออง
62133008511 นางสาวปDสะ หามะ
62133008512 นายพศกร ดวงจันทร�
62133008513 นางสาวสุธาทิพย� ขวัญนิมิตร
62133008514 นางสาวลีน6า สนิ
62133008515 นางสาวธนัชพร จะนะ
62133008516 นางสาวญัสมิน หะยีกาเดร�
62133008517 นายธีรวุฒิ ทองติง
62133008518 นางสาวกษมา แดงสุวรรณ
62133008519 นางสาวฟาดีละห� กะมะ
62133008520 นางสาววรัญญา เลหนุด
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62133008521 นายวุฒิศักด์ิ ปานแก1ว
62133008522 นางสาวณัฐชยา สุขเกลี้ยง
62133008523 นายผดุงเกียรติ เพชรแก1ว
62133008524 นางสาวฟาตีเม?าะ มะมิง
62133008525 นางสาวสายฝน ชูแก1ว
62133008526 นายมัดศัลยี อูเส็ง
62133008527 นางสาวฮาซามี ตูแวแม
62133008528 นางสาวอามานี มะรอป�
62133008529 นางประไพพิศ แก1วน1อย
62133008530 นางสาวพิมพ�ลักษณ� ทองแกมแก1ว
62133008531 นางสาวนวมลลิ์ แก1วเพ็ง
62133008532 นางสาวมัยกลาโสม เทศอาเส็น
62133008533 นายมะเสาพิส สูแว
62133008534 นางสาวมนสิกาญจน� ดํารงสกุล
62133008535 นางสาวฐิติรัตน� แสงสุบรรณ�
62133008536 นางสาวอานีซะ มิเดร�
62133008537 นายประสพโชค จินดาใจ
62133008538 นางสาวพรรณณิภา แสงศรี
62133008539 นางสาวณัฐสุภา ผุสิงห�
62133008540 นางสาวจิราพร ก1งซ6า
62133008541 นายธนกุล ศรีสุข
62133008542 นางสาวรัชนิภา ทองจืด
62133008543 นางสาวรุสนีตา บือแน
62133008544 นางสาวบุญญิสา นิลรัตน�
62133008545 นางสาวสุฑาทิพย� แก1วอิทฤทธ์ิ
62133008546 นายแวรุสลัน แวยะโก?ะ
62133008547 นางสาววาสินี บรรเจิดธนากุล
62133008548 นายสหัสชัย เกลี้ยงจุ1ย
62133008549 นายภาษิต รัศมี
62133008550 นายวิยะวัตร โทบุรี
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62133008551 นายนรินทร� ชาติประสิทธ์ิ
62133008552 นางสาววนิดา นุ1ยเด็น
62133008553 นางสาวศนียา มินทรัตน�
62133008554 นายนนทพัทธ� ขําร1าย
62133008555 นางสาวไอยุสลีนา อาบูดอแล
62133008556 นางสาวฟาตีฮะห� เจะหลง
62133008557 นางสาวมิสบะห� อาแซบากา
62133008558 นางสาวจุฬาลักษ� ประชุมทอง
62133008559 นางสาวสิริประภา ช6องรักษ�
62133008560 นายหวันอิสมาแอล ปะดุกา
62133008561 นางสาวปานรวี จูใจแจ6ม
62133008562 นางสาวภารดี ชั้นสกุล
62133008563 นายธีระพงศ� ทองปBญจา
62133008564 นางสาวอังคณา ย้ิมยก
62133008565 นายวิศรุต นุ1ยแก1ว
62133008566 นายอาฟBน เจะเละ
62133008567 นางสาววิมลรัตน� หนูรอด
62133008568 นางสาวสุดารัตน� เส็นยีหีม
62133008569 นางสาวกันต�กฤตพัช พินิจมงคลชัย
62133008570 นางสาวกัตติกมาส มูสิกะเจริญ
62133008571 นางสาวปุณณภา เลื่องพร
62133008572 นายอรรคพล ทองม่ัน
62133008573 นางสาวยามีล?ะ หลงจิ
62133008574 นางสาวกนกวรรณ เลิศจันทร�
62133008575 นายรุสลาม ดอเลาะ
62133008576 นางสาวศิริพร นวลสุวรรณ
62133008577 นางสาวเพ็ญทิพา อุปถัมภ�
62133008578 นายภานุวัฒน� ปานประดิษฐ�
62133008579 นายฐานันดร สมจิตอุตส6าห�
62133008580 นายภูภัฎ นพรัตน�
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62133008581 นางสาวสุภาภรณ� ลันทอง
62133008582 นางสาวคอรีเยาะ ดีแม
62133008583 นางสาวจุรีรัตน� นุรักษ�
62133008584 นางสาวสุนิสา ติงสา
62133008585 นางสาวเนทิตา สมนึก
62133008586 นายอานาส เจะเฮง
62133008587 นางสาวพาซียะห� อากาซา
62133008588 นายธีรพงศ� สังข�ทอง
62133008589 นางสาวฟาร�ริสา เจะและ
62133008590 นายวาริช หะยีหะเต็ง
62133008591 นางสาวมัสลินดา มะสะอาว
62133008592 นายอภิชาติ ยมนา
62133008593 นางสาวกัลยา ศรีจันทร�งาม
62133008594 นางสาวชรินรัตน� บุญนวล
62133008595 นางสาวอรุณโรจน� อ6วมทอง
62133008596 นางสาวอาอีเซาะห� มะสาแม
62133008597 นางสาวนุศรา หนิจิบุลัด
62133008598 นางสาวสุพรทิพย� สัตยานุรักษ�
62133008599 นางสาวจริยา ใจบุญ
62133008600 นางสาวโซฟDยะห� อาแว
62133008601 นางสาวณพัฐธิกา คงศรี
62133008602 นางสาวอรอุษา จันทภาโส
62133008603 นางสาววรัทยา เพ็ชรมี
62133008604 นายอรรถสิทธ์ิ ธารพระจันทร�
62133008605 นางสาวซีตีรอปDอ?ะ เจ?ะอาลี
62133008606 นางสาวกัลยาณี ทองนวล
62133008607 นายอายุป สะอิ
62133008608 นายซับรี การี
62133008609 นายสยาม หนูย้ิมซ1าย
62133008610 นางสาวภัทรสุดา ธนพลเดชา
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62133008611 นางสาวกัญญาพัชร แดงเดช
62133008612 นางสาวสุชาดา เอี่ยมขํา
62133008613 นางสาววาริศา ทองมี
62133008614 นายปภินวิช อัสโม
62133008615 นายไพศาล กูเล็ง
62133008616 นางสาวโซลฟะ ซู
62133008617 นางสาวอาตีกะ ฮาแวโตะแย
62133008618 นางสาวชุติมา สกล
62133008619 นางสาวธัญญารัตน� สาแหละ
62133008620 นายสรวิชญ� พงศาปาน
62133008621 นางสาวศิรารัตน� เมืองสง
62133008622 นายสุลัยมาน ซาสือรี
62133008623 นางสาวนัทธมน นนธิ 
62133008624 นางสาวไหมซาเราะ จันทรกุบ
62133008625 นางสาวหทัยรัตน� แซ6ฟุJง
62133008626 นางสาวสุปรียา นกแก1ว
62133008627 นางสาวอัญธิกา หมัดยูโส?ะ
62133008628 นางสาวจุฑามาศ วรภักด์ิ
62133008629 นางสาวจิตภินันท� อมรพิศาลมิตร
62133008630 นางสาวนูเรีย มามะ
62133008631 นางสาวธันยานี ปุนทะมุณี
62133008632 นางสาวมุทิลา ไทยกุล
62133008633 นางสาวพรรณรวินท� ไตรสุวรรณ
62133008634 นางสาวศจีกานต� ศรีมณี
62133008635 นายพัฒนาการ เพชรสุวรรณ
62133008636 นายการนอ สะแลแม
62133008637 นางสาวธารารัตน� ฉิมปลอด
62133008638 นางสาวอรนุช คงเดช
62133008639 นางสาวสุทธิดา รักประเทศ
62133008640 นางนิศากร รัตนถาวร
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62133008641 นางสาวอัสมีดา บินปะจู
62133008642 นางสาวรัตนาภรณ� ทองแก1ว
62133008643 นางสาวณัฐชยา ว6องมงคลเดช
62133008644 นางสาวหาสานะห� แวสามะ
62133008645 นางสาววราภรณ� ปลอดใหม6
62133008646 นางสาวสุวลี แดงเอียด
62133008647 นางสาวปารีตา กามาเซ?ะ
62133008648 นางสาววัชรีย� สินดํา
62133008649 นายเดชาธร รัตนพันธ�
62133008650 นายพลวรรธน� สุกกระจาย
62133008651 นายอดีนันท� ตูยง
62133008652 นางสาวจีระนันท� เกล1าสุวรรณ�
62133008653 นางสาววาจีย� ไทยสนิท
62133008654 นางสาวภริดาฐ์ิ คงหนู
62133008655 นางสาวยามีละฮ� โดะแวมะ
62133008656 นางสาวสมิตานัน เกตุมุณี
62133008657 นางสาวแจกัน จรูญศักด์ิ
62133008658 นางสาววราภรณ� หมัดหมัน
62133008659 นายนูรอามัน อาแว
62133008660 นางสาวซอบารียะห� ตาเยะ
62133008661 นางสาวศศิมา ช6วยชาตรี
62133008662 นางสาวพจนีย� สุจริตธรรม
62133008663 นางสาวอุษา บางกลม
62133008664 ว6าทZีร1อยตรีหญิงพิจิตรา จินดามณี
62133008665 นายภาณุวัตร อักษรเนียม
62133008666 นางสาวสินีนาฎ พรหมดํา
62133008667 นายภาวัฑ ชโนวรรณ
62133008668 นางสาวสุจิตรา ฐิตินันท�
62133008669 นายมงคลรัตน� เรืองเดชา
62133008670 นางสาวณัชยนันท� ทิพย�ดนตรี
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62133008671 นางสาววันวิสา วรรณมาโส
62133008672 นางสาวนูรฮาฟDซา ดือเระ
62133008673 นางสาวสาลินี ยูโซะ
62133008674 นายอําพล พ6วงศิริ
62133008675 นางสาวณิชยา เพ็งจุน
62133008676 นางสาวพรชนก นิพัฒน�กุล
62133008677 นายหนึ่งบุรุษ โปฏกรัตน�
62133008678 นางสาวจริยา ราชนุ1ย
62133008679 นายคณิศร แก1วศรีทอง
62133008680 นางสาวแวฟาดีละห� ละยีตา
62133008681 นางสาวนูรอซอบ?ะห ดอเล?าะ
62133008682 นางสาวมนันท�ญา ท6องวิถี
62133008683 นางสาวพรพรรณ คํ้าชู
62133008684 นายอัซรี มอลอ
62133008685 นางสาวเปรมกมล เพ็ชรรักษ�
62133008686 นายมัธพงศ� วรพงศ�
62133008687 นางสาวเหมือนวาด แก1วประคอง
62133008688 นางสาวมัสตูเราะห� อามิง
62133008689 นางสาวจันจิรา สมานมิตร
62133008690 นางสาวศิริวรรณ เรืองฤทธ์ิ
62133008691 นางสาวนาซีเราะห� อาลี
62133008692 นายอมรเทพ แซ6ท6าม
62133008693 นางสาววรรณา บิลหมัด
62133008694 นายสมัชชา ชีวะพันธ�
62133008695 นางสาวนูดา ฤทธิเดช
62133008696 นางสาวธัญญาพร หม่ืนเมือง
62133008697 นางสาวสุวลี คงดี
62133008698 นายคฑายุทธ� คงถาวร
62133008699 นางสาวฟาร�ไฮนี วาเย็ง
62133008700 นางสาวอัฟอีดาตง อาแวกะจิ
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62133008701 นางสาวกามีละห� โต?ะมะ
62133008702 นางสาวนูรฮายาตี บารานิง
62133008703 นายธวัชชัย อาดํา
62133008704 นางสาวปภาวรินท� รชตวิริยะกุล
62133008705 ว6าที่ ร.ต.หญิงมณีรัตนา คลังทอง
62133008706 นางสาวนลินทิพย� ธนะพิทักษ�
62133008707 นายพัฒน�ศรุต ช1างนิล
62133008708 นางสาวบุณฑริกา ลานแดง
62133008709 นางสาวชนิดา พูลสวัสด์ิ
62133008710 นางสาวอัสมา นูรุลอาดิล
62133008711 นางสาวถนอมศรี เอียดมุสิก
62133008712 นางสาวฐาปนาฎ โอภาสประยูร
62133008713 นางสาวอาภรรัตน� แก6นมาศ
62133008714 นางสาวสิรินาถ รักซ1อน
62133008715 นางสาวอรชา เทพสุวรรณ
62133008716 นางสาวไซราณี ตาเห
62133008717 นางสาวทิพยวรรณ เพ็ชรหวน
62133008718 นางสาวณัฐริกา บุญล1อม
62133008719 นางสาวนภัสภรญ� นนทเสน
62133008720 นางสาวอโรญา แก1วอ6อน
62133008721 นายอับดุลฟาตะห� สะแต
62133008722 นางสาวพัณนิดา ทองตัน
62133008723 นางสาวอัญชนา ธรรมศาสตร�
62133008724 นางสาวสุดารัตน� พุดปลอด
62133008725 นางสาวเกสราพร อินทสโร
62133008726 นางสาวดรุณี สุขเกลี้ยง
62133008727 นางสาวกฤติกา กรุงไกรจักร�
62133008728 นางสาวขวัญนภา พลายด1วง
62133008729 นางสาวอริยา ปานม่ังค่ัง
62133008730 นางสาวฐิติมา มณีรัตน�
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62133008731 นางสาวสุธาทิพย� แซ6ต๊ัน
62133008732 นายณัฐนันท� นิโซ?ะ
62133008733 นางสาวศิริวรรณ จิตร�แจ1ง
62133008734 นางสาวมะลิวัลย� ยังนิ่ง
62133008735 นางสาวอุษณีย� แซ6นะ
62133008736 นายสิทธิโชติ คงการ
62133008737 นางสาวกัลทิมา ออมสิน
62133008738 นางสาวรัชนากานต� ชายเกลี้ยง
62133008739 นายวรฉัตร เอียดแก1ว
62133008740 นางสาวอารีสา อะแด
62133008741 นางสาววิจิตรา ทองจิบ
62133008742 นางสาวนุชนารถ สุขเอียด
62133008743 นางสาวอาอีเซาะ มูซอ
62133008744 นายคอยโรอันวา แก6ต]อง
62133008745 นายมรุต แซ6เตีย
62133008746 นางสาวอัญชลี อุดม
62133008747 นางสาวอารีซ6า มูเก็ม
62133008748 นางสาวรุ6งนภา ชัยเพชร
62133008749 นางสาวสดใส เส็นทอง
62133008750 นายพิริยะ เพชรสงค�
62133008751 นางสาวคอลีเยาะ กูโน
62133008752 นางสาวต6วนอารีนะห� นิยามาร�
62133008753 นางสาวพาซีย?ะ ซีแต
62133008754 นางสาวจุฑามาศ บุญฤทธ์ิ
62133008755 นางสาวอายีซะห� เจะดาโอะ
62133008756 นางสาวรุ6งนภา เรืองย่ิง
62133008757 นางสาววรรณวนัช เรืองนุ6น
62133008758 นางสาวนันทลักษ� เครือจันทร�
62133008759 นางสาวอาลัยลาห� ยันติง
62133008760 นายฐีสันต� ป�[นพรม
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62133008761 นายนําพล เพชรสังข�
62133008762 นางสาวชวิศา สุกใส
62133008763 นายวัชรา สาแม
62133008764 นางสาวรอฮานา มะแด
62133008765 นายมะฮาฟ�ซ อารง
62133008766 นางสาวอรทัย ปานเล6ห�
62133008767 นายศุภกร ศรีวิโรจน�
62133008768 นายอรรถพล ทองสุข
62133008769 นางสาวธัญญาภรณ� จันทร�แดง
62133008770 นางสาวจุฑามาศ ไกรเทพ
62133008771 นายวรวิชญ� มาแดง
62133008772 นางสาวอภิสรา รัตนพรหม
62133008773 นางสาวชฎาพร ไชยวรณ�
62133008774 นางสาวอัญมณี ชุมจันทร�
62133008775 นางสาวจุฑารัตน� หนูแสง
62133008776 นายอภิชาติ พลายเสน
62133008777 นางสาวนูราณี การะวรรณ
62133008778 นางสาวต6วนนัสเราะห� สุรีย�
62133008779 นางสาวซีตีฮาจาร� สูแว
62133008780 นายศุภวิชญ� พงศ�ภัณฑารักษ�
62133008781 นางสาวช6อทิพย� ไชยมงคล
62133008782 นางสาวประภัสสรา โลหะสุวรรณ
62133008783 นายฐากร ปรางย้ิม
62133008784 นายอานุภาพ กวีเมธี
62133008785 นางสาวเขมจิรา สุขสวัสด์ิ
62133008786 นางสาวณัฏฐาพร ลั่นสิน
62133008787 นางสาวจุฑารัตน� บุญรอด
62133008788 นางสาวลักขณา พรหมวงค�
62133008789 นางสาวทิพย�สุดา พูลสวัสด์ิ
62133008790 นางสาวบาดีล?ะห� หวังจิ
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62133008791 นางสาวชนวรรณ พุทธสุภะ
62133008792 นางสาวณัฐวรา ลุกเซ็น
62133008793 นางสาวประภาพรรณ แก1วสุวรรณ�
62133008794 นายอนันต� เจ?ะสะแลแม
62133008795 นางสาวอินธุกานต� กิจวุ6นเจริญ
62133008796 นางสาวภวรัญชน� จันทรภักดี
62133008797 นายแวสือมะแอ สาและ
62133008798 นายป�ยพัทธ� เศียรสุวรรณ�
62133008799 นางสาววิลาวัลย� ชัยชนะ
62133008800 นางสาวนิชนันท� แสงสุรินทร�
62133008801 นางสาวชฎาธาร สระถึง
62133008802 นางสาววรรณภา หนูดํา
62133008803 นางสาวชญาภร พรหมวิจิตร
62133008804 นางสาวปาลิตา วงศ�สุวรรณ
62133008805 นางสาวซูไฮลา บาเหะ
62133008806 นางสาวภัทรวดี อรมุต
62133008807 นางสาวเนตรนภิส รัตนตรัง
62133008808 นางสาวธีราพร วรรณโร
62133008809 นางสาวฟ�ตรียะห� ยุนุ
62133008810 นางสาวปาย�รพิชชา นิธิพัฒนพงศ�
62133008811 นางสาวธนัณญา ขจัดภัย
62133008812 นางสาวอทิยา ลิขิตจรรยารักษ�
62133008813 นางสาวกันต�ติชา แก1วมหากาฬ
62133008814 นายอํานวย รักนิ่ม
62133008815 นางสาวศรินทร�ญา จังจริง
62133008816 นายธนวินท� ช6วยชําแนก
62133008817 นางสาวพิมล แซ6ซํ่า
62133008818 นางสาวมัชฌิมา สุจริตธุระการ
62133008819 นางสาวโฉมปราง ไกรเทพ
62133008820 นางสาวไซนะห� เจ?ะสะนิ
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62133008821 นายซอฟวาน มะลี
62133008822 นายภูรีชาติ ชูศรี
62133008823 นายอาหะมะ บูละ
62133008824 นางสาวอาดูรา อาลีมามะ
62133008825 นายหมัดผาเดล ปูเต?ะ
62133008826 นางสาวนูรฟารีซัน มะดากะ
62133008827 นางรูซลีนา มะยิ
62133008828 นายสาการียา หลวงกลิ่น
62133008829 นางสาวนัธธิมา สังข�แก1ว
62133008830 นางสาวเจริญพร มโนเรศ
62133008831 นางสาวรอปDอะห� สะมาแอ
62133008832 นางกมลวัน ศรีไชย
62133008833 นางสาววาสนา คุ1มสุข
62133008834 นางสาววิภาพร เอ็กหลี
62133008835 นางสาวณัฐกานต� รัตนพันธุ�
62133008836 นางสาวพลอยไพลิน อัญญรัตนมณี
62133008837 นางสาวณัชชารีย� เพชรกาฬ
62133008838 นายฉัตรชัย ฤทธิภักดี
62133008839 นายกฤต ยางเดิม
62133008840 นางสาวมิสกี สาแม
62133008841 นางสาวนูรูลอัสนา สาและ
62133008842 นางปกาทิพย� คงสุจริต
62133008843 นางสาวจินต�จุฑา มีทอง
62133008844 นางสาววิลาวัลย� ทิพย�มณี
62133008845 นางสาวชัชวาวรรณ ใจดี
62133008846 นางสาวพรพิลาส ไฝทอง
62133008847 นางสาวกชวรรณ เลื่อนเก้ือ
62133008848 นายรุสลาม ดอเล?าะ
62133008849 นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ
62133008850 นางสาวนาซูฮา สาการียา
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62133008851 นางสาวรูสนาณี กาเร็ง
62133008852 สิบเอกกันต�ธนัท ทองรอด
62133008853 นายสรายุธ รักรอด
62133008854 นางสาวนุจรี บัวเนี้ยว
62133008855 นางสาวอาจรีย� ม6องพร1า
62133008856 นางสาวพีชญา อาแซ
62133008857 นางสาวฮาฟเสาะ กาเสาะ
62133008858 นางสาวจตุพร ขวัญจันทร�
62133008859 นายอีบรอเฮง สือนิ
62133008860 นายกิตติชัย เล1นสิ้น
62133008861 นางสาวพรรวี พรรณมณีลักษณ�
62133008862 นายแทนเผ6า คงเกลี้ยง
62133008863 นางสาวเปรมฤดี หีมซา
62133008864 นางสาวภัคธีร�มณฑ� บํารุงชู
62133008865 นายอิควาน มาหะ
62133008866 นางสาวพิมพ�ชนก อ6อนจีน
62133008867 นางสาวรอบีหย?ะ เจะนะ
62133008868 นางสาวสิริญา พุมภูฆัง
62133008869 นางสาวอัญชลี ศรีประดิษฐ�
62133008870 นายรุจิภาส จันทิปะ
62133008871 นางสาวปาลิตา คงแทน
62133008872 นางสาวสิรินาถ เอกสินธุ�
62133008873 นางสาววีรวรรณ เต6าทอง
62133008874 นางสาวสิริวิมล คงเย็น
62133008875 นางสาวกัญชริญญ� กีรติวิทยานนท�
62133008876 นางสาวธิปBตยา พรหมสถิตย�
62133008877 นางสาวบุปผาทิพย� แก1วผอม
62133008878 นางสาวอัญชลี ชีวะพันธ�
62133008879 นางสาวโซเฟDย มะเกะ
62133008880 นางชนิศา หอวัฒนานันท�

หน1า 296 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133008881 นางสาวอัจฉริยา มีแสง
62133008882 นายราชนันท� ชูหวาน
62133008883 นางสาวศิริขวัญ เมฆตรง
62133008884 นางสาวณัฐณี สุคําฟอง
62133008885 นางสาวชมพูนุช โฟฉิว
62133008886 นางสาวปวีณา ทองนุ6น
62133008887 นางสาววราภรณ� แก1วภัทรไชย
62133008888 นายอับดุลรอศักด์ิ อีแต
62133008889 นางสาวอิษฎา ทองศรี
62133008890 นายคงศักด์ิ ปฏิญาณสัจ
62133008891 นายกฤษฎา หนูสงค�
62133008892 นางสาวสุทธิพร ประจันบาล
62133008893 นายจักรายุทธ ทองหวาน
62133008894 นายกรีฑา รักเล6ง
62133008895 นางสาวธัญญาลักษณ� พิมพ�จันทร�
62133008896 นางสาวนิลร1อย ทองผ6อง
62133008897 นางสาวธมลวรรณ วงวอน
62133008898 นางสาวอารดา หมัดสมัน
62133008899 นางสาวแพรวพรรณ ชูแสง
62133008900 นางสาวธัญสิริ คงพระบาท
62133008901 นางสาวจิตรานุช เนียมเล็ก
62133008902 นางสาวอรอุมา สาเหล1
62133008903 นายภูริพัฒน� ซ1ายทองมา
62133008904 นายอรรณพ เพชรสุวรรณ
62133008905 นางสาวศิริกาญจน� บุญเพชรแก1ว
62133008906 นางสาววรรนิสา วุฒิศักด์ิ
62133008907 นางสาวป�ยะนาถ ดินลานสกุล
62133008908 นางสาวภาณุมาส พรพิริยล้ําเลิศ
62133008909 สิบเอกรณชัย ป�ยะพงษ�
62133008910 นางสาวคอรีเย?าะ ดือราแม
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62133008911 นางสาวชญานนท� แก1วมโน
62133008912 นางสาวนุรไลลา ตือระ
62133008913 นางสาวชัญญานุช วุ6นแปJน
62133008914 นายรัชพล พงศ�ไพบูลย�
62133008915 นายสรายุทธ พรหมจันทร�
62133008916 นางสาวณัฐฐาพร คงธรรม
62133008917 นางสาวนอรฟ�ตดาว ดือราแม
62133008918 นางสาวตัสนีม หมัดศิริ
62133008919 นางสาววรรณาลี ลอหะ
62133008920 นางสาวซีตีอามีเนาะ เจ?ะดาโอะ
62133008921 นางสาวภัทริน กิจประสงค�
62133008922 นางสาวพิมลพรรณ กุลสิทธาวิเวท
62133008923 นางสาวอามีเนาะ วาเด็ง
62133008924 นางสาวอรอนงค� หนูสนิท
62133008925 นางสาววรรณา เส็นเหยะ
62133008926 นายวันชนะ พรหมทอง
62133008927 นางสาวมนภัค ลิมปดาพันธ�
62133008928 นางสาวชนิสรา คงวัดใหม6
62133008929 นายราเชน วรเมศว�เมธา
62133008930 นางสาวสุกันญา เงินแดง
62133008931 นายธนากร ชุมพล
62133008932 นางสาวกวินนาฎ สงสุรินทร�
62133008933 นางสาวธัญญ�นลิน ธนาธิปไพศาลกุล
62133008934 นางสาวปานทิพย� แก1วเอียด
62133008935 นางสาวเสาวภาคย� พรหมสุข
62133008936 นายมงคล เพชบูรณ�
62133008937 นางสาวอาดีละห� เจะลง
62133008938 นางสาวมณฑิตา ชูรัตน�
62133008939 นายจิรศักด์ิ สุริแสง
62133008940 นายเกษม สาบวช

หน1า 298 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133008941 นางสาววรรณวิษา สุวรรณชาตรี
62133008942 นางสาวอัณณ�ญาดา เลิศวัฒนจิรกุล
62133008943 นางสาวศรุตา แก1วดี
62133008944 นางสาวรุ6งฤดี ใสสะอาด
62133008945 นางสาวทิพวรรณ ศรีสุวรรณ�
62133008946 นางสาวจุไรรัตน� แก1วสมบูรณ�
62133008947 นางสาวศิริพร มะลิสง
62133008948 นางสาวพัชรี พืชมงคล
62133008949 นางสาวธวัลหทัย สมรูป
62133008950 นางสาวเบญจรักษ� หมวดดํา
62133008951 นายธนรัตน� เขียดนุ1ย
62133008952 นางสาวชูฮาดา การังงัน
62133008953 นางสาวศศิชา แต6สกุล
62133008954 นายเชาวรัตน� สัตยานุรักษ�
62133008955 นางสาวกิตยา ยากะจิ
62133008956 นางสาวพรรณนภา วงค�พันธุ�
62133008957 นางสาวนิลยา ขวัญมี
62133008958 นางสาวจุฑารัตน� เที่ยงธรรม
62133008959 นางสาวภาวินี เทพกําเนิด
62133008960 นางสาวฐิติมา ธนพงศ�
62133008961 นางสาววรัญญา ช6วยชาตรี
62133008962 นายปรมินทร� ตานี
62133008963 นางสาววัชราภรณ� เมืองพิล
62133008964 นางสาวอาณีซะห� เจ?ะนิ
62133008965 นายตุลย� ราชบัณฑิตย�
62133008966 นางสาวรสกร แสงประทุม
62133008967 นายอภิชาติ นุ1ยพริ้ม
62133008968 นางสาวศุภานัน บุญนุ6น
62133008969 นางสาวกมลรัตน� มิดหน6อย
62133008970 นางสาวปาริฉัตร อุปถานา
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62133008971 นางปภัชญา สรรพเพทยพิศาล
62133008972 นางสาวลัทธ�ลาวัณย� จิรายุกุล
62133008973 นางสาวธันยพร พลรัตน�
62133008974 นางสาวดีรณา วารีกูล
62133008975 นางสาวเขมิกา ขําดํา
62133008976 นางสาวอิสรา เทพวรรณ
62133008977 นางสาวธีระรัตน� หัตถิยา
62133008978 นางสาวนฤภร บุญราช
62133008979 นายวรชาติ วิไลเลิศสมบัติ
62133008980 นายเชาว�วรรธน� นุ1ยเนียม
62133008981 นางสาวณธษา จันทาวรณัน
62133008982 นางสาวณัฐธิดา วงค�รอด
62133008983 นางสาวมัซนีย� ปBงเตะ
62133008984 นางสาวจารุวรรณ จันทร�แย1ม
62133008985 นางสาวนูรุลฮูดา สาเม?าะ
62133008986 นายป�ยะพงศ� นามนวล
62133008987 นางสาวสิเรียม ศรีสวัสด์ิ
62133008988 นางสาวพันไมล� จิตตารมย�
62133008989 นายชัยณรงค� พันฤทธ์ิดํา
62133008990 นางสาวเพ็ญพร พุ6มจันทร�
62133008991 นางสาวอรุณรัตน� ศรณราย
62133008992 นายตรีโรจน� ธนโชติดิลกกุล
62133008993 นางสาวบัณฑิตา คงจรัส
62133008994 นางสาวยามาลี สะมะแอ
62133008995 นางสาวอาซียาห� สาเมาะ
62133008996 นางสาวรุจิกร บริเพ็ง
62133008997 นายชาฮีรอน สาอิ
62133008998 นางสาวจิราภรณ� นิ่มคร
62133008999 นางสาวธาณียา เหล6าวนาสวัสด์ิ
62133009000 นางสาวถาวรีย� เรืองสวัสด์ิ
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62133009001 นายธนกร เพ็ชรงาม
62133009002 นางสาวนลินดา ล1วนมณี
62133009003 นางสาวนุชรี เจ?ะง?ะ
62133009004 นางสาวนูรมา ดอรอนี
62133009005 นางสาวจิตรารัตน� สายจันทร�
62133009006 นายวิทยา สันบู
62133009007 นางประไพวัลย� จองศิริ
62133009008 นางสาวรัตนาภรณ� นวลแก1ว
62133009009 นางสาววรัญญา ทองวงค�
62133009010 นางสาวรัตน�ติเนตร แซ6อิ้ว
62133009011 นางสาววรารัตน� แก1วชนะ
62133009012 นางสาวฟาณีส� อับดุลสาและ
62133009013 นางสาวดวงปรียา ศัยญะพันธ�
62133009014 นางสาวลลีวัลย� รณกาญจน�
62133009015 นายประสิทธ์ิ ขาวเหลือง
62133009016 นางสาวดาหวัน เตาวโต
62133009017 นางสาววิลาสินี คงทอง
62133009018 นางสาวสุกัญญา หัสนี
62133009019 นางสาวกัลยาณี ฤทธิรัตน�
62133009020 นางสาวซูไลฮะห� ดอเล?าะ
62133009021 นายนันทปรีชา จันแก1ว
62133009022 นายกวีเชษฐ� เปDย
62133009023 นางสาวพอใจ อินทรสมบัติ
62133009024 นายทัดพงศ� ศรีกัลยานิวาท
62133009025 นางธิติยา พินทอง
62133009026 นางสาววรรณนิศา ยังคง
62133009027 นางสาวนิซูสีลา นิมะ
62133009028 นางสาวนูรอัยนี สายสลํา
62133009029 นางสาวนูรีฮัน หามะ
62133009030 นางสาวเสาวภา เทียนเต1ง
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62133009031 นายฮัมดี จะปะกิยา
62133009032 นางสาวนาซีปะห� ยูนุ
62133009033 นางสาวปวีณา จันทร�แก1ว
62133009034 นางสาวสุรีย�รัตน� ศรีคงแก1ว
62133009035 นางสาวศรัญญา บิลังโหลด
62133009036 นางสาวเปรมฤทัย ประครองสิน
62133009037 นางนูรีตา ตะนิรี
62133009038 นางสาวปาริสา ขุนอนันท�
62133009039 นางสาวสุไรดะห� สะแม
62133009040 นางสาวสาฝDหย?ะ และสุบ
62133009041 นายแวไซดี ดอเลาะ
62133009042 นางสาวธนภรณ� จินดามณี
62133009043 นางสาวปทิตตา แสงจันทร�
62133009044 นายคทาหัตถ� พลอุดมโชค
62133009045 นางสาวป�[นมณี สังข�สร
62133009046 นายตาซือรี ดาหะแว
62133009047 นางสาวอนุสรา มาสวัสด์ิ
62133009048 นางสาวดาเรีย หะยีดือรอแม
62133009049 นายอาดือนัน มะหะมิง
62133009050 นายพิชาชาญ หีมปอง
62133009051 นางสาวศรีสุดา พรหมเพชร
62133009052 ว6าที่ร1อยตรีหญิงกิติยา อะหลี
62133009053 นางสาวกัลย�กมล เส1งโสด
62133009054 นายฤชุกร จรูญศักด์ิ
62133009055 นางสาวฮาลีเมาะห� ฮารี
62133009056 นางสาววารุณี สมมารถ
62133009057 นายราเชน มาลินี
62133009058 นายสุนทร สุขเต?ะ
62133009059 นางสาววาซินีย� ดอเล?าะ
62133009060 นางสาวสารีพ?ะ ซิลากง
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62133009061 นางสาวกษมา เพชรเนียม
62133009062 นางสาวณิชกุล จันทร�ย6อง
62133009063 นางสาวจารุวรรณ เพ็งแก1ว
62133009064 นางระวีวรรณ รณรงค�
62133009065 นางสาวสุธิสา บุญแสง
62133009066 นางสาวประภา เพชรวิบูลย�
62133009067 นางสาวรจนา รัตนมงคล
62133009068 นายนิฮัมซี เจ?ะอาแซ
62133009069 นางสาวโสภา ชีวรุ6งโรจน�
62133009070 นายทนงชัย เรืองทิพย�
62133009071 นางสาวเดือนธิดา ศรีหนูสุด
62133009072 นางสาวปณิธาน ขาวนวล
62133009073 นางสาวศดานันท� เพ็ชรไทยพงศ�
62133009074 นายเอกกมล ชัยสวัสด์ิ
62133009075 นางสาวเนตรชนก อนุบุตร
62133009076 นางสาวนูรฟาซา กือเตะ
62133009077 นางสาวนิอัณณิสา เตาะสาตู
62133009078 นายครรชิต แก1วเนื้ออ6อน
62133009079 นายอารีมี ยามา
62133009080 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุวรรณา นะหวัง
62133009081 นายเจริญยศ กาฬสิงห�
62133009082 นางสาวกมลวรรณ แก1วกระเศรษฐ
62133009083 นายนันทวุฒิ ช6วยมณี
62133009084 นางสาวซาฟDเน?าะ ยูโซะ
62133009085 นายมูฮําหมัดอิมรอน เจ?ะเย?ะ
62133009086 นางจันทนา ยอดแก1ว
62133009087 นางสาวอาซือนะ บูเก?ะเจ?ะลี
62133009088 นางสาวรอซีกีน สาเร?ะ
62133009089 นายทศพร ชาติสุวรรณ
62133009090 นางสาวโรสลีนา เวาะฮะ
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62133009091 นางสาวน6าริมล ปานหมีน
62133009092 นางสาวภนิดา พงษ�กาญจน�
62133009093 นางสาวพิมพ�ปพิชญ� เมืองจันทบุรี
62133009094 นางสาวชุติมา วงษ�เสนา
62133009095 นางสาวสุมัยยา มามะ
62133009096 นางสาวณัฐกฤตา ชาดีกรณ�
62133009097 นางสาวกนกศรี จันทร�ศร
62133009098 นางสาวนฤมล ไพบูลย�
62133009099 นางสาวสุชาดา อุ6นใจ
62133009100 นางสาวสุทธิษา พรหมจันทร�
62133009101 นางสาวอาไอเซ?าะ เจ?ะกา
62133009102 นายนรินทร� ศิริศุภนนท�
62133009103 นางสาวสาปDน?ะ เลาะมะอะ
62133009104 นางสาวอุษา ทองอร6าม
62133009105 นางสาวศศิธรินทร� พัฒนวิเชียร
62133009106 นางสาววรารัตน� คงทอง
62133009107 นางสาวภัชรินธร อิสสระ
62133009108 นางมาลี เพ็งไทร
62133009109 นางสาวรจนา อาลิแอ
62133009110 นางสาวมาวียา ยูโซะ
62133009111 นายภูฤทธ์ิ ศิริเดช
62133009112 นางสาวศิริกัญญา มะฝน
62133009113 นายอาเดล ยานยา
62133009114 นางสาวอรวรรณ หนูนุ6น
62133009115 นางสาวนูรฮายาตี สะมาแห
62133009116 นายซาฟDอี นิกานิ
62133009117 นางสาวสุจิตรา เก1าเอี้ยน
62133009118 นางเปมิกา นาคเล็ก
62133009119 นางสาวจริยา มีเที่ยง
62133009120 นางสาวอัสมะ สาเม?าะ
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62133009121 นางสาวฑิฆัมพร เดชะพันธ�
62133009122 นางสาวปวีณา อนุเปโฐ
62133009123 นางสาวตุลยดา อุดมศิลปS
62133009124 นายมูฮํามัดอามิน เจ?ะโซะ
62133009125 นายภาสทวิช พรหมวิหาร
62133009126 นายธีรภัทร� มณีเกษร
62133009127 นางสาวพิชญาภา ไกรนรา
62133009128 นายชวรุชญ� วรชาติ
62133009129 นางสาวพิชญ�สินี พงษ�โชติวิริยะ
62133009130 นางสาวคอลีเยาะ แวอีซอ
62133009131 นางสาววาสนา คงดี
62133009132 นายกัมพน ทองรมย�
62133009133 นางสาววรรณนิษา หมวดคงจันทร�
62133009134 นางสาวโรอัยนี แวจิ
62133009135 นางสาวสรญา เศรษฐ�สุข
62133009136 นายหัสนัย ขาวเนียม
62133009137 นางสาวรุสนานีย� บือแน
62133009138 นางจุฑาทิพย� เทพพรหม
62133009139 นายกมลเทพ เซ้ียนอุ1ย
62133009140 นางสาวกนกวรรณ เต็มราม
62133009141 นางสาวณัฐชยา แสงอรุณ
62133009142 นางสาวกชกร ปานซ1าย
62133009143 นายกิตตินันท� ขวัญซ1าย
62133009144 นางสาวปนัดดา หนูสีคง
62133009145 นางสาวราตรี เพชรสลับแก1ว
62133009146 นางสาวเพ็ญนภา ลูกเมือง
62133009147 นางสาวสุไฮลา แวอุเซ็ง
62133009148 นางสาวธารีรัตน� เกิดพิมพ�
62133009149 นางสาวนารีรัตน� ช6วยเพ็ง
62133009150 นายธนาวุฒิ ชะนะพันธ�
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62133009151 นางสาวสุธิมา ไชยม่ัน
62133009152 นางสาวพิจิตรจันทร� ขันจ6าง
62133009153 นางสาวมาเรียนี เจ?ะโด
62133009154 นางสาวกาญจนา อุปถัมภ�
62133009155 นางสาวฐิติมน ชะดารัตน�
62133009156 นายธนชาต หนูเอียด
62133009157 นางสาวเฉลาลักษณ� แซ6ชี
62133009158 นางสาวปทุมวดี ช6องพิทักษ�
62133009159 นางนูรียะห� อุดม
62133009160 นางสาวต6วนโซเฟDย สาเหะสาและ
62133009161 นางสาวนูร�ยีฮัน ดือราซอ
62133009162 นายอุกฤษฎ� ทองนุ6น
62133009163 นางสาวสายไหม ศรีคะนอง
62133009164 นางสาวนัสริน ยูโซ?ะ
62133009165 นายวรวัชร มาลารัตน�
62133009166 นางสาวอัจฉรา ขํามี
62133009167 นางสาวธัญสุดา ย้ิมเจย
62133009168 นางสาวอาอิซะห� หะยีสาเระ
62133009169 นายวิรุฬ ทองงาม
62133009170 นางสาวธันยา คงสุวรรณ
62133009171 นางสาวซารีนา กามา
62133009172 นางสาวพิมพ�ปริยะเพริศ สมพงค�
62133009173 นางสาวธนันท�ลดา เลิศวัฒนจิรกุล
62133009174 นางสาวฐิติรัตน� ศรียะรัตน�
62133009175 นายชนุดม อังคะนาวิน
62133009176 นายธนัญชัย ชายเกตุ
62133009177 นางสาวป�ยวรรณ รอดดวง
62133009178 นายวรจักร แซ6ล6อง
62133009179 นางสาวศศิณา พรหมสุวรรณ
62133009180 นายธนพนธ� เอกพิทักษ�ดํารง

หน1า 306 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133009181 นางสาวฐิติมา เจริญสุข
62133009182 นางสาวธณัชมล วรินทรา
62133009183 นางสาวณัฎฐณิชา ขวัญนิมิตร
62133009184 นางสาวโซเฟDย อาแว
62133009185 นายถนัดกิจ ชูสุวรรณ
62133009186 นางสาวศิริรัตน� แยงกุลเชา
62133009187 นางสาวธิติมา สุวรรณคีรี
62133009188 นางจรรยา สิทธิชัย
62133009189 นางสาวนูรีซัน ปุยุค
62133009190 นายสุทธิศักด์ิ หวังกา
62133009191 นางสาวพันทิวา ชีวรัฐอุทัยวงศ�
62133009192 นางสาวเจนจิรา ไฝทอง
62133009193 นางสาวอัฟนาน ยานยา
62133009194 นางสาววันดี โต?ะเส็น
62133009195 นายกัญฐพัทธ� บุญสนิท
62133009196 นายกฤตภาส กาญจนะ
62133009197 นางสาวณัฐฐาพร วิรัตน�ธรรม
62133009198 นางสาวจุฑามาศ ตุลยสุข
62133009199 นางสาวนิฟDดัยล� เลาะนะ
62133009200 นางสาวพรสุดา บัวคํา
62133009201 นายอุสมาน เจ?ะลาเตะ
62133009202 นางสาววรรณนิสา สมศิริ
62133009203 นางสาวเสาวภา ลีลานนท�
62133009204 นางสาวฮัสนะห� สัจนรัชต�
62133009205 นายจิตรทิวัส แซ6ลิ่ม
62133009206 นางสาวชนัญญา มุ6งวัฒนา
62133009207 นางสาวพรรณชิยา ภู6พงศ�ประพันธ�
62133009208 นางสาวป�ยมาศ แซ6หลี
62133009209 นางสาวโนรีดา ดอเลาะ
62133009210 นายฐิติพงศ� ตันสกุล
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62133009211 นายเจริญพงศ� เปDยกบุตร
62133009212 นางสาววิมล สกุลน1อย
62133009213 นางสาวดารียะ มูฮิ
62133009214 นายอะห�มาน มะนุ
62133009215 นางสาวนภชล คงพรม
62133009216 นายกฤษดา ปลอดภัย
62133009217 นางสาวซัมซียะห� แมฮะ
62133009218 นางสาวชนกนันท� มีปลอด
62133009219 นายลุกมาน มาซอ
62133009220 นางสาวโศรยา บินมะมิง
62133009221 นายเมธวัช คงวัดใหม6
62133009222 นางสาวมริสา มณีโชติ
62133009223 นายถิรวุฒิ แก1วขอมดี
62133009224 นางสาวคอซีหมะ สมะแอ
62133009225 นายเด6นดนัย อันอตับ
62133009226 นางสาววราภรณ� ส6งแสง
62133009227 นายศรัณย� บดีพงศ�
62133009228 นางสาวมนัชญา มีชู
62133009229 นายโซเฟDยน โมงสะอะ
62133009230 นางสาวนงค�ลักษณ� มาชู
62133009231 นางสาวจุฑารัตน� อักโขสุวรรณ�
62133009232 นางสาวคคนางค� ฤทธิณรงค�
62133009233 นางสาวอามีนา มะตาเห
62133009234 นางสาวบวรรัตน� ช6วยสกุล
62133009235 นางสาวดารณี บูเอียด
62133009236 นางสาวเยาวลักษณ� กังจ้ี
62133009237 นางสาวอาฟDนี กอเดร�
62133009238 นางสาวจุฑาวดี หมวดแดหวา
62133009239 นางสาววิษรินทร� หม่ืนท6อง
62133009240 นางสาวกุมพาภรณ� แซ6ลิ่ม
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62133009241 นายภัทรกฤต สุวรรณมณี
62133009242 นายริดูวรรณ มะสุสะยะ
62133009243 นางสาวอภิญญา นวลจันทร�
62133009244 นายสมมาตร ตําภู
62133009245 นางสาวป�ยาพัชร จะรา
62133009246 นางจันทร�เพ็ญ เดชแก1ว
62133009247 นายทัตวัฒน� หม่ืนสนิท
62133009248 นายบัดรี แซมิง
62133009249 นางสาวจินตกานต� ป\ากว1าง
62133009250 นายเนรมิตร� พรหมทอง
62133009251 นางสาวชนาภา จันทร�ฉาย
62133009252 นางสาวกรรนิตา หลงโส?ะ
62133009253 นางสาวบุญญิสา แซ6ลิ่ม
62133009254 นางสาววนิษา ฆังคะมโณ
62133009255 นางสาวอาภัสรา วาจาสุจริต
62133009256 นางสาวพนิดา นกแก1ว
62133009257 นายปวุธ จันทร�จารุกุลกิจ
62133009258 นางสาวฟาร?ะห�ซามีมี เจ?ะหะมะ
62133009259 นางสาวจิราวรรณ ชัยมณี
62133009260 นายมาตรการ จิตปาโล
62133009261 นางสาวสือนานิง สามะ
62133009262 นางสาวธันยพัต วรรณละออง
62133009263 นายนฤเบศร� เพ็ชรศรี
62133009264 นางสาวอาทิตยา เพ็งคล1าย
62133009265 นางสาวธันย�ชนก ขาวผ6อง
62133009266 นางสาวสุไรดา นาแซ
62133009267 นางสาวทวินันท� สุวรรณแพทย�
62133009268 นางสาวเบญญาภา พรมทองบุญ
62133009269 นางสาวอัญชลี พูลสวัสด์ิ
62133009270 นางสาวรุ6งฤดี แซ6เลื่อง
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62133009271 นางสาวนิษารัตน� คงชุม
62133009272 นางสาวสตรีรัตน� ศิริรักษ�
62133009273 นางสาวสุชาดา สุขสวัสด์ิ
62133009274 นางสาวชัชชยา เชียวเลี่ยน
62133009275 นางสาวปาเจรา โกฎแสง
62133009276 นางสาวสุดา หมัดหลี
62133009277 นางสาวฮาซานี เจ?ะเต?ะ
62133009278 นางสาวพิริยา เจริญสุข
62133009279 นางสาวธมนวรรณ สมหวาน
62133009280 นายรัชกฤต นิลสุพรรณ
62133009281 นางสาวสาริศา เพ่ิมพูล
62133009282 นางสาวเพียงอัปสร จูมิ
62133009283 นางสาวกัญญารัตน� ยาบา
62133009284 นางศิรินาถ คงมุณี
62133009285 นางสาวอรัญญา วงศ�พุฒ
62133009286 นางสาวพรพรรณ สกุลเลิศวิริยะ
62133009287 นางสาวป�ยะภรณ� ขจรวีระธรรม
62133009288 นายกนต�ธร จันทร�ลาม
62133009289 นางสาวกาญจนาพร เภรินทวงค�
62133009290 นางสาวอัสมาทร� ดอเลาะ
62133009291 นางสาวอาอีด?ะ มะแตฮะ
62133009292 นายธนกร วงศ�เทพ
62133009293 นายสุรเชษฐ� ธรรมประพัทธ�
62133009294 นางสาวเข็มทอง สุวรรณมณี
62133009295 นางสาวณิชากร ปุยรุก
62133009296 นายธราธร เพชรสกุล
62133009297 นางสาวลาตีพ?ะ สาแม
62133009298 นายพงศกร ไชยมุณี
62133009299 นายสุพจน� คําศิริ
62133009300 นางสาวสุปรีญญา สังข�แก1ว
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62133009301 นายฉันทกร พรหมดํา
62133009302 นางสาวภัคหทัย สระทองไล
62133009303 นางสาวนิชดา สาเมาะ
62133009304 นายอาซูฮา เจ?ะอุมาร�
62133009305 นางสาวสิริลักษณ� โกมรัตน�
62133009306 นางสาวมนัสธิดา ทีสุกะ
62133009307 นางสาวกิตติมา บูชาพันธ�
62133009308 นางสาวอัจฉรา ขาวเอี่ยม
62133009309 นางสาวสุภาวดี จันทร�ศรีมาก
62133009310 นางสาวฟารีดา หะยีมะตะเยะ
62133009311 นางสาวอามานี แลหมัน
62133009312 นางสาวญาณิสา เปJงย1อง
62133009313 นางสาวรัชนก คงชูช6วย
62133009314 นางสาวอานีละ ยูโซะ
62133009315 นางสาวมูนา ดาลอ
62133009316 นายธนรัฐ บรรจงรัตน�
62133009317 นางสาวเจติยา เสียงหล6อ
62133009318 นางสาวพัชรี โกเอี้ยน
62133009319 นายดารียาน เส็นหลี
62133009320 นางสาวสุธาทิพย� เซ6งกําเหนิด
62133009321 นางสาวกิตติมา สินไชย
62133009322 นางสาวซูตีสัน โต?ะตาหยง
62133009323 นางสาวสุรางคนา พันธ�ดี
62133009324 นางสาวกนกวลี อุทัยหอม
62133009325 นางสาวมาดีฮะห� สาเล็ง
62133009326 นางสาวซอฟDยะห� เหล็มแอ
62133009327 นางสาวนาอีมะห� นิมะ
62133009328 นางสาวนูรีซา บูกุ?
62133009329 นางสาวคอดียาฮ� ยาเล
62133009330 นางสาวจุฑาทิพย� ก6อบัว
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62133009331 นางสาวอาตีกา ลอดิง
62133009332 นางสาวนิตยา จันทร�ทอง
62133009333 นางสาวสิรีธร เกตุทองสง
62133009334 นายประมาณ เซ6งง6าย
62133009335 นางสาวกูซีม?ะ นิเยะ
62133009336 นางสาวณัฐธิมา เสนแก1ว
62133009337 นางสาวเพ็ญพิชชา แคนยุกต�
62133009338 นางสาวณัฐวดี สมาธิ
62133009339 นางสาววิษา อิทธิสัน
62133009340 นางสาวปราณี ประสมพงค�
62133009341 นางสาวชฎาภรณ� เชื้อบ1านเกาะ
62133009342 นางสาวอุษาศิริ แก1วบรรฎิฐ
62133009343 นางสาวปวีณ�ธิดา เพชรไชย
62133009344 นางสาวศุภิสรา แซ6เตียว
62133009345 นางสาวเกตน�สิรี มุ6งมาไพรี
62133009346 นางสาวบุษกร เนียมคง
62133009347 นางสาวอุไรวรรณ ผอมป�ด
62133009348 นางสาวอุบลรัตน� ขุนเชิณ
62133009349 นายภวนะ สุขโข
62133009350 นางสาวฟาตีมะห� อาแว
62133009351 นางสาวมรกต พุฒนวล
62133009352 นางสาวแวฮาสลิม เซ็งหมะ
62133009353 นางสาวรศรินทร� จันทมณี
62133009354 นางสาวมาซีเต?าะ กาเต็มมะดี
62133009355 นายฮําดัน ทากือแน
62133009356 สิบตํารวจโทธนาคาร พรหมศรียา
62133009357 นางสาวนูรอัยนี ขาโฮง
62133009358 นางสาววันวิสาข� คงศรี
62133009359 นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
62133009360 นางสาวโซปDยา มะนอ
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62133009361 นางสาวน้ําทิพย� ขวัญหวาน
62133009362 นางสาวกัลยรัตน� รักชน
62133009363 นางสาวเพชราภรณ� หนูชัยแก1ว
62133009364 นายธิติวุฒิ ธรรมปาโล
62133009365 นายเชษฏา คีรีรักษ�
62133009366 นางสาวสวรรณา คงเหล6
62133009367 นางสาวธิดารัตน� วิทยารัฐ
62133009368 นางสาวแวฟารีดา แวอุเซ็ง
62133009369 นายอลงกรณ� หนูคง
62133009370 นางสาวส6อฝDย?ะ รอเกตุ
62133009371 นางสาวณัฏฐวีร� ลิ่มสุนทร
62133009372 นางสาวยูสรอ เจ?ะมะ
62133009373 นางสาวมารีซา โต?ะเส็น
62133009374 นายรุสลัน แม็ง
62133009375 นางสาวนูรมา ตาเฮร�
62133009376 นายอุดมศักด์ิ ธรรมโชติ
62133009377 นายรัฐพิทักษ� นาควานิช
62133009378 นายศตวรรษ สังข�ห6อ
62133009379 นายอุดมศักด์ิ แสงมณี
62133009380 นางสาวกรรณทิพย� บุญยะมณี
62133009381 นายปฏิภาณ ชนะสงคราม
62133009382 นางสาวคอยรียะห� โดฮาร�
62133009383 นางสาวอังคณา บกสวาทชา
62133009384 นายปฏิพล สุคนธรัตน�
62133009385 นางสาววรวรรณ มัชฌิมาภิโร
62133009386 นางสาวรุสณา วามะ
62133009387 นายเพชรนคร พินทอง
62133009388 นายอับดุลรอฮิม มามะ
62133009389 นางสาวนัสมีย� แวดาโอะ
62133009390 นายสหรัฐ โจถาวร
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62133009391 นางสุวิมล คชวงศ�
62133009392 นางสาวป�ยะนุช อภัยมณี
62133009393 นางสาวป�ยะนุช สังข�จันทร�
62133009394 นางสาวกุลธิดา ศรีสกุล
62133009395 นางสาวธนัชชา วรานุเศรษฐ�
62133009396 นางสาวนลินนิภา พิศาลวิริยกิจ
62133009397 นายพงศกรณ� ซ1วนล6อง
62133009398 นายฐานันท� วัฒนกุล
62133009399 นางสาวอนิส ตาเหร�
62133009400 นายมะสอและ สารอเอง
62133009401 นางสาวสุนิสา สุพันธ�ติ
62133009402 นางสาวรุ6งนภา หมัดเจริญ
62133009403 นางสาวอัจจิมา ป�ตาภรณ�โศภิต
62133009404 นายพันธกานต� ใหม6เจริญ
62133009405 นางสาวศศิธร แซ6โคว1
62133009406 นายสุริยา หวันสะเม?าะ
62133009407 นางสาวอภิญญา โต?ะดี
62133009408 นางสมฤดี ศรีทวีกูล
62133009409 นางสาวภัสราภรณ� สวยงาม
62133009410 นายศุภพงศ� เชิงดี
62133009411 นายกนกพล เพชรสุก
62133009412 นายธนวัธน� เสือแสง
62133009413 นางสาวชฎาวรรณ รัตคาม
62133009414 นางสาวฟาดิล6า เหมมัน
62133009415 นางสาวณัฐริกา สุวรรณรัตน�
62133009416 นางสาวโซเฟDย หลีหวัง
62133009417 นางสาวนุรฮาพีซัน มะ
62133009418 นางสาวนิรมล ดําหนู
62133009419 นางสาวพาตีเม?าะ เปาะมะทอง
62133009420 นางสาวศรัญญา สุขะปุญณะพันธ�
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62133009421 นายไตรเทพ ปรีชา
62133009422 นายฤทธี ปานเพชร
62133009423 นางสาวณัฐกานต� หีมหมัด
62133009424 นางสาววัลลี หนิสอ
62133009425 นายซูไลมัน มามะ
62133009426 ว6าที่ร.ต.หญิงกันต�กมล แซ6ลิ่ม
62133009427 นางสาวสินีนาฎ โรจนรังษี
62133009428 นางสาวไอลดา ประสานมณีสกุล
62133009429 นางสาววันอุษา รักนุ1ย
62133009430 นางสาวกันทรา จรัสพรไพศาล
62133009431 นางสาวอานา ดอเล?าะ
62133009432 นางสาวอารีนา บาราเฮง
62133009433 นางสาวอาร�รีพร รัตนชูศรี
62133009434 นางสาวสุภาวดี ไชยจิตร�
62133009435 นางสาววีรญา นิลรัตน�
62133009436 นางสาวภคนันท� เนตตกุล
62133009437 นายนิภัทร� รัตนพยัต
62133009438 นางสาวกัลยา สุวรรณรักษ�
62133009439 นางสาวอารีณี เจ?ะดอเล?าะ
62133009440 นางสาวภาพันธ� พร1อมมูล
62133009441 นายสุภฤกษ� ตันต์ิศรีสกุล
62133009442 นางสาวยามีละห� นฤมิตบวรกุล
62133009443 นางสาวอิลฮัม ยูโซ?ะ
62133009444 นางสาวฟารัสฮานิส แวสาเต?ะ
62133009445 นายจินตา ผลความดี
62133009446 นางสาวรัตนา ยาพระจันทร�
62133009447 นางสาวรินรดา ล6องวิเชียร
62133009448 นายค็อยรุม แวหะมะ
62133009449 นางสาวซูไฮลา ปุโรง
62133009450 นางสาวนัสเรีย สีระโก
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62133009451 นางสาวปฤษณา สิตะรุโณ
62133009452 นางสาวฑิตฐิตา บุญมาศ
62133009453 นางสาวรัตนา กาญจนะ
62133009454 นายณัฐภัทร ศรียะพันธ�
62133009455 นางสาวเมษินี อินทอง
62133009456 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณศิลปS
62133009457 นางสาวเพลินพิศ คําแก1ว
62133009458 นางอุษณีษ� ภัติศิริ
62133009459 นางสาวโสภิดา กังแฮ
62133009460 นางสาวจีราพร แก1วชูแสง
62133009461 นายเลอพงค� แก1วกาญจน�
62133009462 นางสาววิภารัตน� กุนทอง
62133009463 นายณัฐวุฒิ ขุนหลัด
62133009464 นายเฉลิมพร นิลรัตน�
62133009465 นางสาววรรณิดา รักนุ1ย
62133009466 นางสาวสุไบด?ะ อุเซ็ง
62133009467 นางสาวดวงธิดา จรุ6งแก1ว
62133009468 นางสาวบัณฑิตา ป�[นพรหม
62133009469 นางสาวนินูรีดา กูเดร�
62133009470 นายชัยณรงค� สายชนะ
62133009471 นางสาวปถมาภรณ� รังษีสว6าง
62133009472 นางสาวฐาปนันท� สว6างเมฆ
62133009473 นางรุวัยด้ี สุดภักดี
62133009474 นางสาวอัสมีรา บังคม
62133009475 นางสาวภัทรวดี รักปาน
62133009476 นางสาวญานิกา เก้ือตุ1ง
62133009477 นางสาวเพชราภรณ� ภิรมย�
62133009478 นางสาววัชรี ชอบหวาน
62133009479 นางสาวฮันนา สุตี
62133009480 นางสาวนรูรีฮัน เจ?ะโซะ
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62133009481 นายทิฆัมพร ว6องธวัชชัย
62133009482 นางสกุลยา แก1วสองสี
62133009483 นายซัยฟBยซาล ดาราหมานเศษ
62133009484 นายพัชรพล คงอ6อน
62133009485 นางสาวอัมราพร สุวรรณชาตรี
62133009486 นางสาวพัชรวรรณ พรหมเสนา
62133009487 นางสาวมุสลิมะห� ประดู6
62133009488 นางสาวรตพร เสี้ยมหาญ
62133009489 นายศักด์ิรินทร� อาซามิง
62133009490 นางสาวอันธิกา เหล็มปาน
62133009491 นางสาวฟาร�ทิน มะดิง
62133009492 นางสาวฐิรญาดา ขุนสุยหนู
62133009493 นางสาวนิภาพร เจริญขวัญ
62133009494 นางสาวกนกกาญจน� สุมังคละ
62133009495 นางสาวรติมา วานิ
62133009496 นายจีรยุทธ� ปูเตะ
62133009497 นางสาวสลินทิพย� ช6วยชูกูล
62133009498 นางสาวพาอีซะห� วาจิ
62133009499 นางสาวจันทร�จิรา ตรีอินทร�ทอง
62133009500 จ6าสิบตรีรณภูมิ หมุนเอียด
62133009501 นางสาวกรชวัล ไชยโมห�
62133009502 นางสาวศุภรัตน� ทองนพรัตน�
62133009503 นายสุรินทร� ตาเล็ม
62133009504 นางสาวรูกาย?ะ หะ
62133009505 นางสาวเจนจิราภรณ� ไชยชนะ
62133009506 นางสาวชญานิศ มากจุ1ย
62133009507 นางสาวอาอีเสาะ บีแต
62133009508 นางสาววันบุญ พิทักษ�วโรดม
62133009509 นายฮาฟDซัน วาเงาะ
62133009510 นางสาวอัสมา ฮะยีบิลัง
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62133009511 นางสาววันนาซนีน แวดอเล?าะ
62133009512 นางสาวการียะห� เลาะดีเยาะ
62133009513 นางสาวนูรอัยนี ปูซู
62133009514 นางสาวจิตตมาส อินทร�ทอง
62133009515 นางสาวสุภัชญา ศักดาณรงค�
62133009516 นางสาวณัชชา บัวแก1ว
62133009517 นายสมพร บุตร�หลวง
62133009518 นางสาวศุภธิดา ไกรฤกษ�
62133009519 นางอมรรัตน� วงษ�เกตุ
62133009520 นายภาคิน อุไรรัตน�
62133009521 นายอาบีดีน กูโน
62133009522 นางสาวกามีละ บินดอเลาะ
62133009523 นางสาวบุณฑริกา แก6นแก1ว
62133009524 นางสาวแสงรวี ทิพวัลย�
62133009525 นางสาวซากีเราะ แวเด็ง
62133009526 นายศิรสิทธ์ิ เพชรสังข�
62133009527 นางสาววทิตยา เกียรติสุข
62133009528 นางสาวนาซีเราะห� ยูโซะ
62133009529 นายธนะสิทธ์ิ โชติช6วง
62133009530 นางสาวประภัสสร นิลมณี
62133009531 นางสาวณัฐพร รัตน�ทอง
62133009532 นางสาวสนธยา ครุธามาศ
62133009533 นางสาวซูไฮลา ลีเดร�
62133009534 นายกฤษณพล รักษ�วงศ�
62133009535 นายจีราวัฒน� ตันติสุนทรรักษ�
62133009536 นางสาวกมลพร เดชะพันธ�
62133009537 นางสาวอัจฉรา กุลรังษี
62133009538 นางสาวศศินิภา อุดมศรี
62133009539 นายอิมรอน เบ็ญตอยยิบ
62133009540 นางสาวนิตยา เก้ือมา
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62133009541 นายก1องเกียรติ มาสะพันธ�
62133009542 นายกิติโสภณ รัตนบุรี
62133009543 นางสาวเกศิณีย� สือแม
62133009544 นางสาววัลลี องค�กบิลย�
62133009545 นางสาววิภาพร สุวรรณขาว
62133009546 นางสาวศศิภา แก1วสัตยา
62133009547 นางสาวซูไวบะห� ตือบิงหม?ะ
62133009548 นายปองพล เห็นดีน
62133009549 นางสาวประภาพรรณ ช6วยยัง
62133009550 นางสาวปวีณนุช แก1วประเสริฐ
62133009551 นายณัฐพงศ� ภิรมย�หิรัณย�
62133009552 นางสาวปูชิยา อิสโร
62133009553 นางสาวสีตีแอเสาะ วานิ
62133009554 นายฮาซัน ดาโอะ
62133009555 นางสาวศิรดา รัตนวิบูลย�
62133009556 นางฐิติกาญจน� มาลินี
62133009557 นางคูไซมะห� มะปDเย?าะ
62133009558 นายธีรเทพ เพ็งสวัสด์ิ
62133009559 นางสาวปณัฐฎา หนูมาก
62133009560 นายปุรินทร� ณะมณี
62133009561 นางสาวจุฑารัตน� ธรรมสะโร
62133009562 นางสาวจุฑารัตน� หลักเพชร
62133009563 นายเจนณรงค� หนูแก1ว
62133009564 นางสาวเพียงพร จีนชาวนา
62133009565 นางสาวฐิตาภรณ� สุขสุสร
62133009566 นายพอพล บุญยอด
62133009567 นางสาวจรัสศรี ทองร6วง
62133009568 นางสาวอนัญญา ชลายนนาวิน
62133009569 นางสาวขวัญนภา นิตย�โชติ
62133009570 นางสาวซันมา หมันเบ็นหมัด
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62133009571 นายรัชชานนท� รอดเด็น
62133009572 นางสาวอภิชญา ขันทอง
62133009573 นางสาวสิริมนต� สงเทพ
62133009574 นางสาวอุไรรัตน� สุขคร
62133009575 นายสรรเพ็ชญ� แสนภักดี
62133009576 นายอภิสิทธ์ิ อั้งโสด
62133009577 นางสาวรังสินี จุ1ยส6องแก1ว
62133009578 นางสุมลฑา บุญรังษี
62133009579 นายอนุพงษ� หาสกุล
62133009580 นายวรท เลิศกมลกาญจน�
62133009581 นางสาวโนรีดา แจ6มสว6าง
62133009582 นางสาวศิริรัตน� จุฑาชีวนันท�
62133009583 นางสาวกรรณติมา ปาลิตานนท�
62133009584 นางสาวสุภาพร ศิริมุสิกะ
62133009585 นางสาวกมลวรรณ ไกรเทพ
62133009586 นางสาวสุดารัตน� รัตนชัย
62133009587 นายการุณ บุญชูศรี
62133009588 นางสาวจิราพรรณ ผดุงสินทรัพย�
62133009589 นางสาวสุดารัตน� บุญเลิศวรกุล
62133009590 นางสาวจันจิรา ชูนิ่ม
62133009591 นางสาววิชญา พฤกษ�รัตนนภา
62133009592 นางสาวอาตีซะห� วาแมง
62133009593 นายอนัส ตาเยะ
62133009594 นายดุจไท ทองมาก
62133009595 นายวรภักด์ิ ธรรมากุลวิชช�
62133009596 นางสาวภัทราภรณ� ผลบุญ
62133009597 นางสาวสุมนทิพย� สังยวน
62133009598 นางสาวสุคนธรส หนูขาว
62133009599 นางสาวจิรวรรณ กังสวรณ�
62133009600 นางสาวนัชชา อุไรรัตน�
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62133009601 นางสาวกัลตม อีตํา
62133009602 นางสาวมนัสมนตุ� ปฏิภาค
62133009603 นางสาวอนิตา สิเดะ
62133009604 นางสาวศจีพัชร ประทุมทอง
62133009605 นางสาวปาจรีย� คราวกลาง
62133009606 นายกิตติณัฐ ตะนุสะ
62133009607 นางสาวนวินดา คีรีเดช
62133009608 นางสาวฐานิกา บุญมาศ
62133009609 นายสมชัย กลับทับลัง
62133009610 นายคริษฐ� สระทอง
62133009611 นางสาวอิสริยา แสนหอ
62133009612 นางสาวกัณฐิกา ป�[นมณี
62133009613 นางสาวณิชกานต� นุ6นชูผล
62133009614 นางสาวจุฑาพร รวยสํารวย
62133009615 นางสาวซอฟDยะห� โต?ะยะเล
62133009616 นางสาวลักขณา ศรีสุข
62133009617 นางสาวนิตจิรา โต?ะยุโส1
62133009618 นางสาวยลลดา อังสุภานิช
62133009619 นางสาวจิตติมา แต6งงาม
62133009620 นางสาวรินรดา มะอาลา
62133009621 นางสาวฮุสนา วาเด็ง
62133009622 นางสาวจิดาภา คงแสง
62133009623 นางสาวกัสมีนี สุกี
62133009624 นางสาวกมลรัตน� ธรรมโชโต
62133009625 นางสาวนูซีตา เจ?ะเละ
62133009626 นางสาวกนต�รพี แวบากา
62133009627 นางสาวกชกร สุขสบาย
62133009628 นายพงศ�ศิริ ทองจันทร�แก1ว
62133009629 นางสาวรุสนะห� ดอเลาะเซาะ
62133009630 นางสาวปรีดาวรรณ สินจรูญศักด์ิ
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62133009631 นางสาวจริญญา อินรินทร�
62133009632 นางสาวขวัญฤดี สีเมือง
62133009633 นายพิทพงศ� ยงหนู
62133009634 นางสาวศิริลักษณ� เซ6งฉ้ิว
62133009635 นางสาวณัฐฐินี สมานพิทักษ�วงค�
62133009636 นางสาววาสนา เริงสมุทร�
62133009637 นางนวพร รัตนา
62133009638 นางสาววิชชุดา สุขสินธ�
62133009639 นางสาวไพลิน จอมพงศ�
62133009640 นางสาวจุฬาลักษณ� วัฒนรัชกิจ
62133009641 นางสาวโชติกา รัตนโยธิน
62133009642 นางสาวเกศกนก หอมเชื่อม
62133009643 นางสาวพิมพ�พิชชา จันทร�พุ6ม
62133009644 นายกิตติศักด์ิ โสมวิภาต
62133009645 นางสาวสุวรรณี คงทน
62133009646 นายณรงค� มณีรักษ�
62133009647 นางสาวสุนิษา มณีรัตน�
62133009648 นางสาวจิราพร หว้ันเส1ง
62133009649 นายวัชรินทร� นินทศรี
62133009650 นางสาวฐิติพร ป�ติภูมิพงศ�
62133009651 นางสาวเจนจิรา สุขพันธ�
62133009652 นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ
62133009653 นางสาวซารีปะห� สะมะลี
62133009654 นางสาวนูรมีน อับดุลดานิง
62133009655 นางสาวอริษา เดชพิชัย
62133009656 นางสาวกนกพร แสงสว6าง
62133009657 นายพงศกร พิทักษ�ฉนวน
62133009658 นายภานุวัฒน� คงรอดเพ็ง
62133009659 นางชไมพร จันทัสโร
62133009660 นางสาวพนิตพิชา ตันติวชิรฐากูร
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62133009661 นางสาวรติกร ศรีเกตุ
62133009662 นางสาวอรชุมา เอียดสอง
62133009663 ว6าที่ร1อยตรีซุบกี อูเซ็ง
62133009664 นายลือโชภาส จรูญศรีสวัสด์ิ
62133009665 นางสาวจริญญา คํานวล
62133009666 นางรอปDอะห� หะมะ
62133009667 นางสาวสาลินี อาแวเล?าะ
62133009668 นายแพนดี เซ็งสะ
62133009669 นางสาวอัญชลี กาญจนสุวรรณ
62133009670 ว6าที่ร1อยตรีหญิงน้ําฝน ภู6ทอง
62133009671 นางสาวอัศรา หมัดกะเส็ม
62133009672 นางสาวอุษา หมุนนุ1ย
62133009673 นางปรีชญา มากสังข�
62133009674 นางสาวโนลิซ6า ลารีนู
62133009675 นายธันวา จงภักดี
62133009676 นางสาวศศิประภา ไหมทอง
62133009677 นางสาวนูรีดา อาแวสือแม
62133009678 นางสาวนฤดี นวลนาง
62133009679 นายรอมลี เด็ง
62133009680 นายกัมปนาท อารมณ�
62133009681 นางสาวสุจินดา เหมรินทร�
62133009682 นางสาวนูรุสมีนี อาแว
62133009683 นายสิทธิชัย สิงห�พล
62133009684 นางสาวศุภลักษณ� มีสีดี
62133009685 นางสาวณัฐธิชา ประทุมแสงหิรัญ
62133009686 นางสาวเมธานันท� เพชรนาค
62133009687 นางสาวซูรอยยา สะมาแห
62133009688 นางสาวชวิศา แก1ววิจิตร
62133009689 นางสาวกัรมีย� อุเซ็ง
62133009690 นางสาวสุวรรณา พุทธบัว
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62133009691 นางสาวหทัยภัทร พรหมแก1ว
62133009692 นางสาวรัชดา หวังแก1ว
62133009693 นางสาวกนกวรรณ ไชยมณี
62133009694 นางสาวนพมาศ โกศล
62133009695 นายกิตติศักด์ิ สิทธิสมบุญ
62133009696 นายภานุวัฒน� ขาวหนูนา
62133009697 นางสาววัชรา วิทเวช
62133009698 ว6าที่ ร.ต.ภาวัต แตงผึ่งผาย
62133009699 นายธีรพงศ� ว6องกิจ
62133009700 นางสาวบุณยาพร เกียรติไพบูลย�
62133009701 นางสาวฟาตีเมาะ อาแด
62133009702 นางสาวธัญชนก แก1วยศ
62133009703 นางสาวนิศาชล รัตนประทีป
62133009704 นางสาวณัฐชา พุ6มพัว
62133009705 นางสาวศิรอร เพ็งรักษ�
62133009706 นางสาวชัยมา มินซาร�
62133009707 นางสาวรมิดา วาพา
62133009708 นางสาวกมลา หาญณรงค�
62133009709 นางสาวนาถติกาญจน� บุญยอด
62133009710 นางสาวหวันฮูดา ปะดุกา
62133009711 นายฮาวาวี เจะแม็ง
62133009712 นายไซยีดี อาแว
62133009713 นายธรรมรัตน� ต้ิงดํา
62133009714 นางสาวกรรณิการ� จันทร�ทอง
62133009715 นางสาวซุรญานา มะเย็ง
62133009716 นางสาวดวงหทัย ทิพย�จันทา
62133009717 นางสาวนิลุบล สุมาลี
62133009718 นางสาวชนกสุดา ประทุมวัลย�
62133009719 นางสาวศิริพร สมหวัง
62133009720 นางสาวไอเสาะ เสาะมะ
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62133009721 นางสาวสารีพะห� ยาเอ?ะ
62133009722 นางเพ็ญนภา บัวเนียม
62133009723 นางสาวภัทรภร ไชยเขียว
62133009724 นางสาวประภาศรี ย้ิมแก1ว
62133009725 นางสาวสุวิมล หนูเลี่ยง
62133009726 นางสาวปาริชาต ช6วยพูนชู
62133009727 นางสาวฮูสนา สะแต
62133009728 นายสุวิชชา มุ6งพันธ�กลาง
62133009729 นางสาวมนฤดี บางเมือง
62133009730 นายวิทยา สูเด็น
62133009731 นางสาวเสาวลักษณ� หวังดี
62133009732 นางสาวพรชนก กลับดี
62133009733 นางสาวอโณทัย ณ พิบูล
62133009734 นางสาวชลทิชา อะโข
62133009735 นางสาววิลาวัณย� ศุภวัฒนสรณ�
62133009736 นางสาวอาซิย6ะ เปาะมานิ
62133009737 นางสาวศิริลักษณ� ทองเสน6ห�
62133009738 นางสาวสุชาวดี จันจาตุรงค�
62133009739 นางสาวรุ6งทิพย� หมันนาเกลือ
62133009740 นายวิฑูร ประดิษฐ�รุ6งวัฒนา
62133009741 นางสาวนลินี ปรีชา
62133009742 นางสาวรัตน�จิญา สวัสด์ิอุบล
62133009743 นางสาวนาวาลัตนา สามะ
62133009744 นางสาวสิรภัทร ทิพย�รัตน�
62133009745 นายณรงค�ศักด์ิ โฆสะการี
62133009746 นางสาวณัฐณิชา บุญรา
62133009747 นางสาวอรพรรณ วิสมิตะนันทน�
62133009748 นางสาวกีรัตนา เรืองหนู
62133009749 นางสาวพิชิตา ไฝสุข
62133009750 นางสาวสุวนันท� มุสิกะชาติ
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62133009751 นางสาวโสวดี จริยพงศ�
62133009752 นางสาวสุภลักษณ� ตรีอารมณ�
62133009753 นายศุภกร บริเพ็ชร�
62133009754 นางสาวรุ6งนภา เนาวเกตุ
62133009755 นางสาวอาไลนา มะสลอง
62133009756 นางสาวนูรียะห� หะยีดอเลาะ
62133009757 นางสาวอโณชา จ๋ีคีรี
62133009758 นางสาวปรียานี มะเซ็ง
62133009759 นางสาวมารียะฮ� ยิหวัง
62133009760 นางสาวคัทลียา ลักษณะ
62133009761 นางสาวสุธิสา หวังสุข
62133009762 นางสาวสุรีพร กาญจนสุวรรณ
62133009763 นางสาวปBทมาพร อนันตะ
62133009764 นายจิระวิน ธรรมโชติ
62133009765 นางสาววิลันดา เสียงแจ1ว
62133009766 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� หนุนภักดี
62133009767 นางสุวรรณี สารานพคุณ
62133009768 นางสาวนิศารัตน� วงค�รอด
62133009769 นางสาวรัชดาภรณ� ขุนราม
62133009770 นางสาวดารูนี สาแลมะ
62133009771 นางสาวฮามีดะห� มะรอแม
62133009772 นางสาวเกษสุดา พรหมณาเวศ
62133009773 นางสาวศิริมาศ เรืองมณี
62133009774 นางสาวนีลวาณีย� บินมะ
62133009775 นางสาวกัลย�สุดา สักพันธ�
62133009776 นางสาวณหทัย อุทัยเกษม
62133009777 นางสาวนูรฟาดียา สะตือบา
62133009778 นางสาวสกาวรัตน� อิสระทะ
62133009779 นางสาวอารียา หมัดอะด้ัม
62133009780 นางสาวอมรรัตน� ชุมหมัด
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62133009781 นายประสาทพร ปานชาตรี
62133009782 นางสาววัชรี กิมาคม
62133009783 นางสาวอรพรรณ ปาละหมีน
62133009784 นางสาวนูรีน ตาตูเละ
62133009785 นายวัชรพล บุญจันทร�
62133009786 นางสาวพิมประกาย บุญเจริญ
62133009787 นางสาวกฤติกา เอียดเจริญ
62133009788 นางสาวกนกวรรณ นราจร
62133009789 นางบุษกร เตชะพัฒนา
62133009790 นายเบญยดิด บินหะยีกาเดร�
62133009791 นางสาวสดใส นันตะบุตร
62133009792 นางสาวอารียา ปBงหลีเส็น
62133009793 นางสาวศิริประภา คํ่าจุน
62133009794 นางสาวสารีปะ มามะ
62133009795 นางสาวฟ�รเดาส� เจ?ะมิ
62133009796 นางสาวอรัชพร เกตุมาก
62133009797 นางสาวศราวัสดี แก1วสุวรรณ�
62133009798 นางสาวยารียะห� ตาเมาะ
62133009799 นางสาวมาลิต1า ยาเล?าะ
62133009800 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงจันทร�
62133009801 นางสาวนูรีดา อาหวัง
62133009802 นายฉัตรบดินทร� แสงรัตน�
62133009803 นายณัฐพล หวันกะเหร็ม
62133009804 นางสาวอารีนา ดอม๊ิ
62133009805 นางสาวมีนรญาณ� พรหมเพชร
62133009806 นายณัฐวุฒิ ทองศร
62133009807 นายอาณัติ หวังกุหลํา
62133009808 นางสาวแวรุสณี ยายอ
62133009809 นางสาวพิสมัย อนุสรณ�วาณิช
62133009810 นางสาววาสนา เอียดสงคราม
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62133009811 นายฮาซันณ� มามะ
62133009812 นางสาวพรระวี สุกแก1ว
62133009813 นางซูรีตา แมเล?าะ
62133009814 นางสาวสุวนันท� จันทร�สุขศรี
62133009815 นางสาวดารารัตน� วิบูลย�พันธุ�
62133009816 นางฮาลาวีย?ะ มะนาแซ
62133009817 นายวรโชติ สังขรัตน�
62133009818 นางกฤติยา ทิพย�มณเทียร
62133009819 นางสาวกชพรรณ ภิญโญ
62133009820 นางชุติมา คงสาม
62133009821 นางสาวหรรษลักษณ� ไร6ใหญ6
62133009822 นางสาวหฤทัย ชูจันทร�
62133009823 นางสาวนาซีฮา ปอระ
62133009824 นายอนิรุทธ์ิ ภักดี
62133009825 นางสาวศุภนิดา เอียดตรง
62133009826 นางสาวสุไบดา ดอเล?าะ
62133009827 นางสาวซอบะห� สาแมง
62133009828 นางสาวรัตติยา ดํานุ1ย
62133009829 นางสาวรุสละ อัตนิ
62133009830 นางสาวรุสมีนี กุลาม
62133009831 นางสาวศันสนีย� ฉิมพงษ�
62133009832 นางสาววัรฎา บิลยะลา
62133009833 นางสาววรทิพย� ลิ่มวชิรโชติ
62133009834 นายอับดุลฮาฟ�ส ปูตะ
62133009835 นางสาวศศิกร เนียมเกลี้ยง
62133009836 นางสาวจุฬาลักษณ� หนูรัตน�
62133009837 นางสาวพาริดา มุสิริ
62133009838 นางสาวอัลฟาตีฮะห� สะมะแอ
62133009839 นางสาวนูรฮายาตี ปูเตะ
62133009840 นายณัฐวุฒิ ชัยรัตนารมย�
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62133009841 นางสาวบงกชพร พลเมือง
62133009842 นางสาวอัสมีรา ตีมะซา
62133009843 นางสาวทัศนา ถาวรสุข
62133009844 นางอมรศิริ ศรีสุทธิพงศ�
62133009845 นางสาวธัญพิชชา กาฬสินธุ�
62133009846 นางสาวสุภัสสร ไชยน1อย
62133009847 นางสาวซูซานา เจ?ะแม
62133009848 นางสาวบีสมี เจะหามะ
62133009849 นางสาวกมลพร พรหมคง
62133009850 นางพรทิพย� ทองอ6อน
62133009851 นายธีรยุทธ� สุขสวัสด์ิ
62133009852 นางสาววิภารัตน� ชอบงาม
62133009853 นางสาวอารีรัตน� โปจีน
62133009854 นายฮานีฟ บินเซ็ง
62133009855 นางสาวมนัชญา ฟุJงจินดา
62133009856 นางสาวป�ยรัตน� สุวรรณพงษ�
62133009857 นายเฉลิมพงศ� คงปราบ
62133009858 นางสาวสุฑารัตน� ยกเส1ง
62133009859 นางสาวชนิสรา ยะวิเชียร 
62133009860 นางสาวหทัยรัตน� ฤทธ์ิภักดี
62133009861 นางสาวธวัลหทัย อาวะโต
62133009862 นายอับดุลเลาะห�มัน แมเร?าะ
62133009863 นายบุรฮาน ละนิติง
62133009864 ว6าที่ร1อยตรีหญิงป�ยะดา สิงห�รัตน�
62133009865 นายปุณณรัตน� มหารงค�
62133009866 นายนราธิป อาแว
62133009867 นางสาวซารีฟะห� มัวหามะ
62133009868 นางสาวคะนึงนาถ แก1วละเอียด
62133009869 นายสุทธิพงศ� คําสอาด
62133009870 นางสาวผกาทิพย� สองหลง
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62133009871 นางสาวกุลธิดา ปBกดอกไม1
62133009872 นายฟBยรูซ เต?ะ
62133009873 นายสุรเดช บุญมี
62133009874 นางสาวมรกต อินยายานยศ
62133009875 นางสาวนุรฮูดา ตาเฮร�
62133009876 นางสาวนาเดีย ดาทีโอไร
62133009877 นางปรีดา บือแนปDแน
62133009878 นางสาวอรจิรา ไพโรจน�ศิริกุล
62133009879 นางสาวพรพรรณ พิภูพัชญ�ชา
62133009880 นางสาวอามีนา บากา
62133009881 นางสาวอัญชณา ทองมา
62133009882 นางสาวรดาวรรณ มากนคร
62133009883 นายศิครินทร� หมายปาน
62133009884 นายสักกพล นนทแก1ว
62133009885 นายอภิวุฒิ แก6นทอง
62133009886 นายวรกานต� บุญสุข
62133009887 นางไพลิน ตันพานิชย�
62133009888 นางสาวกัญญารัตน� เทียบศรไชย
62133009889 นางสาวฮุสนา มะยูนุ
62133009890 นางสาวอรอุมา บุญมี
62133009891 นางสาวกนกขวัญ ขุนจันทร�
62133009892 นายอดิศัย ทาใจ
62133009893 นางสาววนิตา จันทร�อินทร�
62133009894 นางสาวกาญจนา หลงกลาง
62133009895 นายซายูตี นิมะเตะ
62133009896 นางสาวอิลฮาม สามะ
62133009897 นางกัลต�กนิษฐ� สุวรรณมณี
62133009898 นางสาวพรสิริ สีม6วง
62133009899 นางสาวรสนา ดือเร?ะ
62133009900 นางสาวนิตยา แก1วทองมา
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62133009901 นายกิตติศักด์ิ ศรีชัย
62133009902 นายเบรูทซ� มานีวัน
62133009903 นางสาวผ6องพรรณ แผ1วพันธ�ชู
62133009904 นางสาวจิราวรรณ บุญทิพย�
62133009905 นางสาวชนกานต� อินทวิรัตน�
62133009906 นางสาวนูรฮายาตี สามามะ
62133009907 นางสาวชุติกาญจน� สุวรรณสิทธิ
62133009908 นางสาวนูรีดา มะแอ
62133009909 นางสาวจีราภรณ� พุทธฤทธ์ิ
62133009910 นางสาวดลนภา เสียงหล6อ
62133009911 นายเทวัญ แซ6อ]อง
62133009912 นางสาวฮุซนา แวมะ
62133009913 นางสาวรสนันท� ช6วยม่ัง
62133009914 นางสาวณภษร จันทร�เพ็ญ
62133009915 นางสาวหนึ่งฤดี แก1วนาค
62133009916 นางสาวฮัสรินดา ยามาสาเร?ะ
62133009917 นางสุรีรัตน� ฉิมรักษ�
62133009918 นางสาวลัทธพร จริยสันติธรรม
62133009919 นางสาวกรวีร� เจริญวิริยะภาพ
62133009920 นายไพรัตน� สุชาติพงศ�
62133009921 นางสาวชริณา ศรีพระจันทร�
62133009922 นางสาวซาฟDราห� สะมะแอ
62133009923 นายวิทยา สุวรรณรักษา
62133009924 นายวันอามีน แวสะแลแม
62133009925 นางสาวสุนิสา สังฆบุญญา
62133009926 นางสาวฐิติรัตน� ดําจุติ
62133009927 นางสาวสุริยาพร เพ็งหนู
62133009928 นายวิทวัส จินตวงศ�
62133009929 นายธวัชชัย จันทรโชติ
62133009930 นางสาวเยาวเรศ ชูตรัง
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62133009931 นางสาวอมินตรา พรหมจรรย�
62133009932 นางสาวณัฏฐ�ธยาน� ลาภอรุณวิทย�
62133009933 นางสาวสตีหามีน?ะ หัสนี
62133009934 ว6าที่ร1อยตรีหญิงธิดา จันทร�ขาว
62133009935 นายอับดนรอหมาน หีมหมะ
62133009936 นางสาวรุสนี สะแม
62133009937 นางสาวอังคณา สุภาพบุรุษ
62133009938 นางสาวกอบกุล ณ รัชชกาล
62133009939 นายสุรินทร� โต?ะเย็ง
62133009940 นางสาวธนพันธ� นิตย�โชติ
62133009941 นางสาวซารีนา รอเกตุ
62133009942 นายฤทธิรงค� บัวแก1ว
62133009943 นางสาวเนตรราตรี กาลวรรณ�
62133009944 นางสาวชลิตา สังขพันธ�
62133009945 นางสาวพิรุณมาศ พรสิงหล
62133009946 นายฐานันท� สุขวรรณโณ
62133009947 นางสาวทักษพร มุสิกชาติ
62133009948 นางสาวกันยารัตน� เกษกุล
62133009949 นายพงศธร สูคีรี
62133009950 นางสาวสกุลรัตน� สอหา
62133009951 นางสาวทิฆัมพร มาก
62133009952 นายมะกูปราง สะนิ
62133009953 นางสาวจุฑารัตน� ชูสาว
62133009954 นางสาวศุภรัตน� พรมสวัสด์ิ
62133009955 นายสิทธิวัตร ศิษฎิโกวิท
62133009956 นายพยุเดช เผือคง
62133009957 นางสาวศุทธินี นนทศักด์ิ
62133009958 นายสิรภพ เกิดแก1ว
62133009959 นางสาวนูรซุรญาณี สามะอาลี
62133009960 นางสาวอรอนงค� สุขสม
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62133009961 ว6าที่ร1อยตรีหญิงธัชพร ณรงค�กูล
62133009962 นายอุดร ปาณะศรี
62133009963 นายชินวุฒิ คุรุปBญญา
62133009964 นายสันหณัฐ ชัยวร
62133009965 นางสาวนูรฮายาตี บาโง
62133009966 นางสาวอะลีนา สอาด
62133009967 นางสาวชนิดา ชุมพร1อม
62133009968 นายธัญวุชร สันจิ
62133009969 นางสาวอันดีรา อับดุลเลาะ
62133009970 นายวุฒิไกร คชนูด
62133009971 นายเฉลิมพล ศรีสุวรรณกาฬ
62133009972 นางสาวเยาวพา ศิริพันธ�
62133009973 นางสาวรมยกร ธานีรัตน�
62133009974 นายอาทิตย� กาเลี่ยง
62133009975 นางสาวสุนารี หมัดอะด้ัม
62133009976 นางสาวกาญจนา ทองตราชู
62133009977 นางสาวพรนภา ปานบุตร
62133009978 นายพรภวิษย� โสภาพงศ�
62133009979 นายปราโมช วรรณบริบูรณ�
62133009980 นางสาวณัฐวดี เซ่ียนฮ6อง
62133009981 นายวรินทร ขุนจันทร�
62133009982 นางสาวนิศาชล สิทธ์ิฤกษ�
62133009983 นางสาวพัทธ�ธิดา แก1วเพ็ง
62133009984 นางสาวทักษอร ไชยหาญ
62133009985 นางสาวทีปกา สังวาลย�
62133009986 นางสาวชาลิสา จิตคงสง
62133009987 นางสาวศศิรินทร� ระเบียบดี
62133009988 นางสาวอินทิรา จันทร�แปJน
62133009989 นายซูแปอิง ยูโซ?ะ
62133009990 นายศุภชัย ช6วยราย
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62133009991 นางลัดดาวัลย� รัตนมณี
62133009992 นางสาวต6วนสูไฮลา ดอเล?าะ
62133009993 นางสาวนัจวา ฮาเซ็ม
62133009994 นายเดชาพล แก1วสุวรรณ�
62133009995 นายอนุพงศ� ไข6หุน
62133009996 นายอนุตร เฉลียวค1า
62133009997 นางสาวขวัญฤดี ศรีรูจี
62133009998 นางสาวอาศัสรา สังข�แก1ว
62133009999 นางสาววรรณิสา มณีโรจน�
62133010000 นางสาวปนัดดา เทพวารินทร�
62133010001 นางสาวอาทิตยา ทรัพย�สมบูรณ�
62133010002 นายณัชพล สระวารี
62133010003 นางสาวมุกนิล มงคลศิริ
62133010004 นางสาวสุภาวดี ทองเพ่ิม
62133010005 นายฮาพียี มะนอ
62133010006 นางพาลีด?ะ มามะ
62133010007 นางสาวสุภาพร แก1วสุข
62133010008 นายอภิสิทธ์ิ อนันตพงศ�
62133010009 นางสาวณัฐชยา ขุนณรงค�
62133010010 นางสาวป�ยะภัทร เรืองสงฆ�
62133010011 นายเทพฤทธ์ิ พรหมเทพ
62133010012 นางสาวรอกีเย?าะ ดอเล?าะ
62133010013 นางสาวณัฐนันท� อรุณรัตน�
62133010014 นางสาวสุดารัตน� แก1วผลึก
62133010015 นางสาวลลิตา ว6าโร?ะ
62133010016 ว6าที่ร1อยตรีชุณหกร แซ6ลิ่ม
62133010017 นางสาวจงกลนี นงรัตน�
62133010018 นางสาวชนนิกานต� เอี่ยมเศวต
62133010019 นางสาวชนุตพร ช6วยแท6น
62133010020 นางสาวนุจรี โอมณี
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62133010021 นายอาวุธ ศรีษะสมุทร
62133010022 นางสาวอีซา สะแต
62133010023 นายอีดรีส บินนิโซะ
62133010024 นางสาวฮาลีมะห� บินเด็ง
62133010025 นางสาววรางค�คณา แก1วมณี
62133010026 นางโซฟDนา ลาเม็ง
62133010027 นางสาวกามีละห� ซาวี
62133010028 นางสาวกชพรรณ แซ6อึ่ง
62133010029 นายฮีซาม มายีซา
62133010030 นายอัลฟาน ดือราอิง
62133010031 นางสาวภัทราภรณ� ศิริรัตน�
62133010032 นางสาวฟ�รดาวส� แวบือซา
62133010033 นางสาวมุรนี มาโซ
62133010034 นางสาวตอฮีเราะห� ปาแนจะกะ
62133010035 นายเฉลิมพร หม6อมสมภู
62133010036 นางสาวอดีลานูลิซ ยะยาตี
62133010037 นายทศพร พุทธชาติ
62133010038 นายนราเทพ ไชยชนะ
62133010039 นายมูฮัมหมัดยากี อาลี
62133010040 นางสาวนัฐธิรา ติงสา
62133010041 นางสาวบุษบา วิไลรัตน�
62133010042 นายมาหะมะฮานาฟD กูโน
62133010043 นางสาวกนกภรณ� สุขละ
62133010044 นางสาววิมลรัตน� จันทพงศ�
62133010045 นางสาวยุวดี นกเส1ง
62133010046 นางสาวศุภมาส มณีโชติ
62133010047 นางสาวชลดา เล็งสิทธ์ิ
62133010048 นางสาวโชษิตา เมฆารัฐ
62133010049 นายวีระชัย ชุ6มแก1ว
62133010050 นางสาวสุวนันท� ชิดวงค�
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62133010051 นางสาวชนญภัสร� สงรักษา
62133010052 นางสาวป�ยะนุช จันทวดี
62133010053 ว6าที่รตหญิงฟารีดา มัจฉา
62133010054 นางสาวอรปรียา จันทะคาร
62133010055 นางสาวเจนจิรา ฉัตรจินดา
62133010056 นายวลีด เจะแวมาแจ
62133010057 นางสาวสุพรพรรณ มาศศรี
62133010058 นางสาวนูร�รานี ตันหยงพันธ�
62133010059 นายวีระเชษฐ� มุเก็ม
62133010060 นายวรัญWู หมีนสัน
62133010061 นางสาวฐิติมา ทิพย�วาศรี
62133010062 นางสาวสายพิรุณ ชูแก1ว
62133010063 นายสิทธิชัย ชุมประยูร
62133010064 นางสาวริสรา มะยาเต็ง
62133010065 นางสาวตอฮีเราะ สันบากอ
62133010066 นางสาวปาอีซะห� กาโฮง
62133010067 นายอริศักด์ิ และเจริญ
62133010068 นางสาวกรรณิการ� ขาวเหลือง
62133010069 นายมูฮําหมัดซาฟDรี ยะโกะ
62133010070 นายศิริชัย สุกพรม
62133010071 นางสาวอรนลิน หลงชวน
62133010072 นายจิรายุทธ� สุขสวัสด์ิ
62133010073 นางสาวมสฤณา มามาตย�
62133010074 นายสรวุธ ตันเหมนายู
62133010075 นางสาวกัลย�สุดา อาหมีน
62133010076 นายธีรวัฒน� ด1วงแก1ว
62133010077 นางสาวปริยาภัทร ดําจูด
62133010078 นางสาวซูรีตา หะไร
62133010079 นางสาวศิวพร แคนยุกต�
62133010080 นางสาวอิฟฟDณี เจ?ะแต
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62133010081 นางสาวจันทร�จิรา สะมะแอ
62133010082 นางนนลษร บุญเลิศ
62133010083 นายพรศักด์ิ ก่ิงทองมาก
62133010084 นายยศกร บุตรมาตา
62133010085 นางสาวชานัตตา เอกพงศ�ประดิษฐ�
62133010086 นางสาวกวิสรา ร6มแก1ว
62133010087 นางสาวภรณ�นรา คงประเทศ
62133010088 นางสาวศุภักษร ประกอบย6อง
62133010089 นางสาวศุภัชฌา ราชกิจจา
62133010090 นางสาวจิระวดี ปานเทวัญ
62133010091 นางสาวศศิประภา ชูเชิด
62133010092 นางสาวนีนี่ บาโด
62133010093 นางสมใจ พรมชาย
62133010094 นางสาวธนัยพร จุลิวรรณลีย�
62133010095 นางสาวจอมใจ นุ1ยดี
62133010096 นางสาวชุติสรา หนูแปJน
62133010097 นางสาวจุฬาลักษณ� เกษมุล
62133010098 นางสาวเจ?ะไอชะฮ� มะมิง
62133010099 นางสาวไซนับ อาบู
62133010100 นายนราวิชญ� เรืองนาม
62133010101 นางสาวพรสุวรรณ แก1วสวัสด์ิ
62133010102 นายยศกร ไชยเสนา
62133010103 นายณัฐพงศ� ผักค่ิน
62133010104 นางสาวฟารีดา ลาเต?ะ
62133010105 นายกิตติศักด์ิ สองสัน
62133010106 นางสาวทักษพร ประสานสงฆ�
62133010107 นางสาวเจนณิดา พรมจรรย�
62133010108 นางอัญชุลี รัตนะ
62133010109 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอรธิดา เคล1าดี
62133010110 นายต1นน้ํา พานิชธนาคม
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62133010111 นางสาวรอบีฮา เจ?ะนุ
62133010112 นางสาวอําภาวรรณ� จันทร�คง
62133010113 นางสาวกานต�ดาวศรี สุขแก1ว
62133010114 นายภาณุพงศ� พระธาตุ
62133010115 นางสาวอรรนภา เทพพรหม
62133010116 นางสาวนัสริน และหวัง
62133010117 นายมาวิน รุ6งภิญโญ
62133010118 นายณัฐธพงศ� ปBกสัน
62133010119 นางสาวนาฏลดา เพ็ชรหึง
62133010120 นายจตุรงค� สงทิพย�
62133010121 นางสาวภัทรธีญา ลาวัลแก1ว
62133010122 นางสาวฟาตีฮ?ะ คารี
62133010123 นางสาวรูวัยดา บินหะมะ
62133010124 นางสาวเกวลี เก1าเอี้ยน
62133010125 นางสาวสวรรยา บือซา
62133010126 นางสาวธารารัตน� พลฤทธ์ิ
62133010127 นางสาวนูรีดา ลามอ
62133010128 นางสาวสาปDยะห� ดาโอะ
62133010129 นางสาวสมิตานัน หน6อสุข
62133010130 นางสาวซูฮัยนี ดีวาเด
62133010131 นางสาวอานีซา มะแซะ
62133010132 นางสาวฮาซามิง วามิง
62133010133 นางซูวัยบะ โซ?ะซูมะ
62133010134 นางสาวนูรฟ�รดาวซ� เจ?ะเตะ
62133010135 นางสาวรัชนีกร โครธาสุวรรณ�
62133010136 นายสาธิต มหับผลา
62133010137 นางสาวสุนทรี สุพงษ�
62133010138 นางสาวฟาฏีมะฮ� หะยีลาเต?ะ
62133010139 นางสาวโซฟDยา อุมาเจะแต
62133010140 นางสาวประภาพรรณ หอมรสกล1า
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62133010141 นางสาวรูซัยนี ปูรียา
62133010142 นางสาวอุมาพร เสน6หา
62133010143 นางสาวแวซาฟDยะห� หามะ
62133010144 นางสาวสุวนันท� อ6อนรอด
62133010145 นางสาวมุรณีย� กะลูแป
62133010146 นายศุภกิตต์ิ กูลแก1ว
62133010147 นางสาววรรณพร ลิ่มมณีรัตน�
62133010148 นางสาวซูซาน ดอเลาะ
62133010149 นางสาวสิรินันท� พันแสน
62133010150 นางสาวกุลธิดา คู6ธรรมจักร
62133010151 นายนวพล ก1องสมัน
62133010152 นางสาวสมัยพร บุตรน1อย
62133010153 นายอาดัม กาเระ
62133010154 นางสาวลภัสรดา สุขจันทร�
62133010155 นางสาวไลลา บือราเฮ็ม
62133010156 นายยศธร ใจสว6าง
62133010157 นางสาวปBทมา บาราเฮง
62133010158 นางสาวณัฐาพร อุดมรัตน�
62133010159 นางสาวกัลยกร เอียดจุ1ย
62133010160 นางสาวโนรไลลา มะรอเซะ
62133010161 นางสาวรวิสรา ภาคโร
62133010162 นางสาวศรัณยา สันหาด
62133010163 นายกฤตภาส ไชยเวทย�
62133010164 นายซูไบดี โตะโมะ
62133010165 นางสาวกนกวรรณ อุณพันธุ�
62133010166 นายอันวัร นาแว
62133010167 นางสาวศุภลักษณ� พงศ�ศรีโรจน�
62133010168 นายพชร คงสุวรรณ
62133010169 นางสาวทักษพร ด1วงนิล
62133010170 นางสาวฟาดีลา ยานยา
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62133010171 นางสาวนูรีย?ะ สายวารี
62133010172 นางสาวกาลญา มีนา
62133010173 นายธวัชชัย เจ่ียงย่ี
62133010174 นางสาวผกาทิพย� เพชรบูลย�
62133010175 นายธนเดช ไมลกุล
62133010176 นางสาวอภิลักษณ� ฮัมดาหลี
62133010177 ว6าที่ ร.ต.อาริส มะลี
62133010178 ว6าที่ร1อยตรีหญิงกรรณิการ� โกมล
62133010179 นางสาวเต็มศิริ อินทร�ช6วย
62133010180 นางสาววศินี เขตแวงควง
62133010181 นางสาวศศิธร ศรีเคลื่อม
62133010182 นางสาวธัญชนก เทพสุทธ์ิ
62133010183 นางสาวนูรียะห� อับดุลมูตาเล?ะ
62133010184 นายซอลาฮูดีน เจะยอ
62133010185 นางสาวชนิสรา คงพูน
62133010186 นางสาวสุวรรณี เพ็งไทร
62133010187 นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาตรี
62133010188 นางสาวสุรัตนา ทิพย�มงคล
62133010189 นายจักรี จันทา
62133010190 นางสาวน้ําฝน แสงสว6าง
62133010191 นายสุทธิรัตน� มณีประวัติ
62133010192 นายธนเทพ กําเนิดทอง
62133010193 นางสาวนัฏฐพร ประพฤติดี
62133010194 นางสาวพรศิริ จันทรคล1าย
62133010195 นายจตุพร วิเศษโชค
62133010196 นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน�
62133010197 นางสาวชุลีกร คงแก1วขาว
62133010198 นายพัชรพงศ� เรืองเพ็ง
62133010199 นายอนาวิล บุรีสวัสด์ิ
62133010200 นางสาวพจนารถ ป\วนปB[น
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62133010201 นางสาวนิฟาวาณี จินาแว
62133010202 นางสาวจิตสุดา ชัยเพชร
62133010203 นายโซปรี วันทอง
62133010204 นายเสฏฐวุฒิ บริสุทธ์ิ
62133010205 นายปารัณ พานิช
62133010206 นางสาวหัสมัยมน เฮาะมะ
62133010207 นายอิสรา หริรักษาพิทักษ�
62133010208 นางสาวฟารีด?ะห� เจ?ะเดร�รากี
62133010209 นางสาวนาราตี เจ?ะยอ
62133010210 นายวิเชียร รามจันทร�
62133010211 นางสาวสิริธิดา ดิตถะวิโรจน�
62133010212 นางสาววิรัตติการ มุนีกุล
62133010213 นางสาวนาซีบะห� ดากามะ
62133010214 นางสาวเก็จจันทร� หนูแท1
62133010215 นางสาววศินี ศรีสุขใส
62133010216 นายปฏิภาณ ด1วงชุม
62133010217 นายอับดุลอาซีซร� อาแวฮาโละ
62133010218 นางสาวอุไรวรรณ บุญรอด
62133010219 นายภูมิเทพ จันทโร
62133010220 นางสาวทวิตา ศรีสุนทร
62133010221 นางสาวรัชนี เพ็ญมงคล
62133010222 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณชาตรี
62133010223 นางสาวฮาซียะห� มะเซ็ง
62133010224 นายพิทยาธร ขาวคง
62133010225 ว6าที่ ร.ต.หญิงจินตนา ทองช6วย
62133010226 นายอดุลย�อารุฟ เลาะหะมะ
62133010227 นางสาวธิดารัตน� โส?ะเต6ง
62133010228 นางสาวสุวนันท� เพ็งเผา
62133010229 นายไตรรงค� ขุนรงค�
62133010230 นางสาวอาริยา ไกรรักษ�
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62133010231 นางสาวภัทราวดี พงศ�อักษร
62133010232 นางสาวอาอีเสาะ บันสุรี
62133010233 นางสาวศิรประภา ฉิมนวล
62133010234 นายสมหวัง สาธร
62133010235 นางสาวฮาลีเมาะ โตะแวบาโง
62133010236 นางสาวฮาบีบะห� ม?ะติ
62133010237 นางสาวหฤดี แก1วทอง
62133010238 นายฟุรกอน อาแวกาจิ
62133010239 ว6าที่ร1อยตรีหญิงฐิติกมล ฤทธ์ิทอง
62133010240 นางสาวน้ําทิพย� ทองเพ็ง
62133010241 นายอนัส มือลี
62133010242 นางสาวรุสมี ด6อล?ะ
62133010243 นางสาวจรรยา หนูวงค�
62133010244 นางสาวกัลยาณี กิจจาพานิชย�
62133010245 นางสาวพิมพ�ลดา ศรีจันทร�งาม
62133010246 นางสาวนิอิบติซาม หะมะ
62133010247 นางสาววริศรา ยอดทอง
62133010248 นายกรกฎ นวลโยม
62133010249 นางสาวกนกวรรณ บุษบงก�ไพฑูรย�
62133010250 นางสาวนูรไอนี ยูโซะ
62133010251 นางสาวรชนีพร เมฆสงค�
62133010252 นายทรงชัย แซ6ด6าน
62133010253 นางสาวซูนีตา ตาเยะ
62133010254 นางสาววรรณวิสา มณีรัตน�
62133010255 นางสาววราภรณ� สว6างอรุณ
62133010256 นางสาวปาริษา เขากลม
62133010257 นายนูรสตาฟD แมเราะ
62133010258 นายธนวัฒน� จิรเสง่ียมกุล
62133010259 นางสาวอัยนุลหยาต เด็ง
62133010260 นางสาวนัฎธิดา โสพิกุล
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62133010261 นายภูมิพัฒน� ลิมสัมฤทธ์ิกูล
62133010262 นางสาวกนกพร บุญรักษ�
62133010263 นายโยธิน วิริโยธิน
62133010264 นางสาวจุฑามาศ แซ6ลิ่ม
62133010265 นางสาววรรณา รัตนะ
62133010266 นางสาวสุนิษา หลําโต?ะแหล?ะ
62133010267 นายวุฒิชัย ว6องไว
62133010268 นายสุรเกียรติ พาลี
62133010269 นางสาวพัณณิตา ฉายคุณรัฐ
62133010270 นายภาณุวิชญ� มีเสน
62133010271 นางสาวรัตนาวดี มานะวี
62133010272 นางสาวกัญญาณัฐ สินคุ6ย
62133010273 นางสาวศิริกานต� รอดเจริญ
62133010274 นางสาววีระญา คํานัก
62133010275 นางสาวทัศนี เจ?ะมะ
62133010276 นางสาวกมลทิพย� อนุรักษ�
62133010277 นางสาวลีนา เจ?ะการ�
62133010278 นางสาวจุรี บุญราษฎร�
62133010279 นายจักริน โอนิกะ
62133010280 นางสาวสุภาวดี หนูขาว
62133010281 นางสาวสุกัญญา ขุนฤทธ์ิรงค�
62133010282 นางสาวณัฐธยาน� ลิมป�สวัสด์ิ
62133010283 นางสาวนุษรา ชัยรัตน�
62133010284 นายวันยูสรี เจะซู
62133010285 นายฮาซัน เซ็งมะ
62133010286 นางสาวสายใจ สุวรรณคีรี
62133010287 นางกัญจน�กนก พูนผล
62133010288 นางสาวมาเรียม เลาะลง
62133010289 นางสาวอัฟนาน ดอแม
62133010290 นางสาวฐานิกา ใจตรง
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62133010291 นางสาวณฐพร ดีหมัด
62133010292 นายภานุพงษ� เหล6หวี
62133010293 นางสาวเสาวภา หมัดลิหมีน
62133010294 นางสาวปาริณีย� คงขาว
62133010295 นางสาวอาดีละห� แวสะมาแอ
62133010296 นางสาวลลิตภัทร เตโช
62133010297 นายมูฮําหมัดตัลมีซี สะมะแอ
62133010298 นางสาวไซตง มะมิง
62133010299 นางสาวปวรรัตน� หอมรส
62133010300 นางสาวอนงนุช ปลอดขํา
62133010301 นางสาวอิชยา โกศัยยะ
62133010302 นางสาวยามิล?ะ ยะโกบ
62133010303 นางสาวสมีหลา สาเล?ะ
62133010304 นางสาวกัญญา ยะปา
62133010305 นายกิติศักด์ิ คงธานี
62133010306 นายมูฮัมมัดสอบรี เจ?ะดอเล?าะ
62133010307 นางสาวขนิษฐา เจะสะแม
62133010308 นางสาวอุษา ดําสิโก
62133010309 นางสาวทิพย�วรรณ แดงศรี
62133010310 นายจุมพล จันทกิจ
62133010311 นางสาวซาอาดะห� สามะอาลี
62133010312 นางสาวศุภสุตา ทองสีอ6อน
62133010313 นายกรชวัล ส.สกุล
62133010314 นางสาวบุษมา ลีนิล
62133010315 นางสาวนิวัรดา เจะดาโอ?ะ
62133010316 นางสาวชฏาพร ลีไพศาลสกุล
62133010317 นางสาวแพรวา บินยูโซะ
62133010318 นางสาวหายีซะห� บีดิง
62133010319 นายคมจักร ขุนอักษร
62133010320 นางสาวอัสนียา เจะแต
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62133010321 นางสาวมุขธิดา เมฆทอง
62133010322 นางสาวอมรรัตน� ทองพิทักษ�
62133010323 นายนัสรีย� เจะเตะ
62133010324 นายอิลคริส บูวะ
62133010325 นางสาวสุธาวัลย� มีบุญ
62133010326 นางสาวชลิตาภา จํานาญศิลปS
62133010327 นางสาวศรัณย�พร สุวรรณชาตรี
62133010328 นางสาวจุฬารัตน� บุญอินทร�
62133010329 นางสาวสุพัตรา จันทม่ัน
62133010330 นายธีระพัฒน� รสชื่น
62133010331 นางสาวมณีรัตน� โตกํา
62133010332 นางสาวฟารีด1า เขียดนุ1ย
62133010333 นางสาวฟูซียะห� สะมาแอ
62133010334 นางสาวนูรดียานา เจ?ะอาแซ
62133010335 นางสาวนารีมา กอและ
62133010336 นางสาววิลาวัณย� ทองประสม
62133010337 นายพงศ�ดนัย เปล6งแสง
62133010338 นายฐิติพงศ� ด1วงประเสริฐ
62133010339 นางสาวซานีตา เละ
62133010340 นางสาววิริญญา หลงสวาท
62133010341 นายซูลกีฟรี สแลแม
62133010342 นางสาวรุ6งรวิน รักชูชื่น
62133010343 นางสาวเสาวลักษณ� ถ่ินชาญ
62133010344 นางสาวนูรอัฟนี สุหลง
62133010345 นางสาวแวกัลซม แวหามะ
62133010346 นางสาวนิศากร ดุกสุขแก1ว
62133010347 นางสาวอุทัยวรรณ วรรณวงศ�
62133010348 นางสาวสาวิกา เกษรักษ�
62133010349 นางสาวภคนันท� หะยะมิน
62133010350 นางสาวสุภาพร เศรษฐสุข
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62133010351 นางสาวพัทราภรณ� สุกสมัคร
62133010352 นายซัมรี ดอเลาะ
62133010353 นายวินิจ จันทร�อ6อน
62133010354 นางสาวรุ6งกานต� เลปนะสุวรรณ
62133010355 นางสาวธัญญา เลขานุกิจ
62133010356 นางสาวดารีซะ มะยี
62133010357 นางสาวชญาภา จันทร�ศรีมาก
62133010358 ว6าที่ ร.ต หญิงสากิหน6า หลงหัน
62133010359 นางสาวนิรชา ย้ิมประดิษฐ�
62133010360 นายสิทธิพล หนูหลง
62133010361 นางสาวสิริพรรณ มีเสน
62133010362 นางสาวยศวรรณ จิตต�โสภา
62133010363 นางสาวไออีนี มะเซ็ง
62133010364 นางสาวธนสร ศิณโส
62133010365 นางสาวสุภาวดี ศรีสมโภชน�
62133010366 นายฉัตรชัย นิลจันทร�
62133010367 นางสาวพรพิมล ศรีสมอ6อน
62133010368 นางสาวนูรีญา ตาเดอิน
62133010369 นายป�ยะวัจน� เอี่ยวสกุล
62133010370 นางสาวศุภิสรา เขียวยับ
62133010371 นางสาวกัญณภัทร คชกาญจน�
62133010372 นางสาวปฏิญญา หนูยก
62133010373 นางสาวอาซีซะห� เจะอุมาร�
62133010374 นางสาวพรพรรณ เพ็ญแก1ว
62133010375 นางสาวฐานิยา หน6วยแก1ว
62133010376 นางสาวรชยา สุทธินันท�
62133010377 นางสาวรุสนานี เจะเตะ
62133010378 นางสาวสศิกาญจน� จิตติศักด์ิ
62133010379 นางสาวจิรวรรณ คุณซ่ือ
62133010380 นางสาวซอบารียะ แอแบ
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62133010381 นางสาวเครือวัลย� แซ6ลิ้ม
62133010382 นายอาแฟนดี บินเซ็ง
62133010383 นางสาวหทัยชนก ช6วยบํารุง
62133010384 นายอดิศร เจะมะอะ
62133010385 นางสาวนูรฮัน วานิ
62133010386 นายกิติชัย แซ6ว6อง
62133010387 นางสาวยามีละห� ดอแม
62133010388 นางสาวสุชานันท� จันทรมิตร
62133010389 นางสาวพรปวีณ� เพ็ชรคง
62133010390 นางสาวพาตีเมาะ รือแมซา
62133010391 นางสาวต6วนยัสมานี ลอนิ
62133010392 นางสาวกมลรัตน� รอดผล
62133010393 นางสาวมูนาดียา อาแวกะจิ
62133010394 นางสาวซารีนา สนยาแหละ
62133010395 นางสาวชลธิดา เจ?ะจาโรจน�
62133010396 นางสาวบารูวา คางา
62133010397 นายเอกราช จันทร�ขาว
62133010398 นางสาววิไลวรรณ แดงปก
62133010399 นางสาววิราวรรณ ชูแก1ว
62133010400 นายวงศกร ทองอินทร�
62133010401 นางสาวสุนิษา วงศ�แหวน
62133010402 นางสาวกัญญ�วรา เฉียงตะวัน
62133010403 นายวิเชียร รักพูนแก1ว
62133010404 นางสาวชมนาด ศรประสิทธ์ิ
62133010405 นางสาวปารณีย� โจถาวร
62133010406 นางสาวสุกัญญา ลีหัวเขา
62133010407 นางสาวนัสมี ร6าหีม
62133010408 นายพนม นบนอบ
62133010409 นางณัฏฐ�ฎาพร เพชรบุญวรรโณ
62133010410 นางสาวมารีย?ะ หะดีมอ
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62133010411 นายมะบัดรี สาและ
62133010412 นางสาวรัตนาภรณ� ดํานุ6ม
62133010413 นางสาวเกตน�สิรี ลาภศิริ
62133010414 นางสาวทิพวรรณ องอาจ
62133010415 นายพูลพิพัฒน� สุวรรณมณี
62133010416 นางสาวดวงกมล จารุบริบาล
62133010417 นางสาวนวรัตน� ดวงจันทร�
62133010418 นางสาวอภิญญา เหาตะวานิช
62133010419 นายวิทยา พรหมจันทร�
62133010420 นายมานะ ยุนุ1ย
62133010421 นายลุกมาน ดือราแม
62133010422 นางสาวธนพร อินทกาญจน�
62133010423 นางสาวรุสนา แซะอามา
62133010424 นายนรินทร ธนะสาร
62133010425 นางสาวมุสลีฮา มะดีเยาะ
62133010426 นางสาวอริสา จะมะนันท�
62133010427 นางศิโรรัตน� เพชรแก1ว
62133010428 นางสาววชิรธาร อนุพันธ�
62133010429 นางสาวสุมินตรา รัดไว1
62133010430 นางสาวอุไรวรรณ สอเหลบ
62133010431 นางดวงรัตน� บุญเกิด
62133010432 นางสาวษัรวาอ� กะลูแป
62133010433 นายอามีน มะดิง
62133010434 นายสูฟยาน เจะนิ
62133010435 นายอนันต� เจะหนิ
62133010436 นางสาวอรวรรณ เอียดนุ6น
62133010437 นายอนุชา บุญประสานต์ิ
62133010438 นางเสาวลักษณ� ขุนพิทักษ�
62133010439 นายสุลต6าน ต6วนดาโอะ
62133010440 นางสาวสุวิมล วันระยานนท�
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62133010441 นายนันทวัฒน� พุธแก1ว
62133010442 นางสาวนิศารัตน� หมุดเตล็บ
62133010443 นางสาวพัชณี ลัดดาวงศ�
62133010444 นางสาวพิลาสลักษณ� คงทน
62133010445 นางสาวกัญญารัตน� พุทธพิทักษ�
62133010446 นายปริหาร สิทธิเชนทร�
62133010447 นางสาวสุพรรษา พุทธเจริญ
62133010448 นางสาวก่ิงกมล แก1วทอง
62133010449 นายมูฮัมมัด ลังสารี
62133010450 นายธนศักด์ิ ไวยะโร
62133010451 นางสาวเสาวคนธ� จันทร�ดํา
62133010452 นางสาวอภิสรา สุวรรณขํา
62133010453 นางสาวธนัชพร ศิลปะ
62133010454 นางสาวนาซีลา ยะปา
62133010455 นางสาวฟารีดา คงจุน
62133010456 นางสาวนันทิยา สหัสรังสี
62133010457 นายอัฟฟานดี เบ็ญอะหมัส
62133010458 นางสาวซาลาฮียะห� หะยีสาและ
62133010459 นางสาวชลิตา ผิวเหลือง
62133010460 นางสาวรัตติกาล โชติธรรมโม
62133010461 นางสาววณิชยา กีรติวุฒิพงศ�
62133010462 นางสาวพูไซหม?ะ มะแซ
62133010463 นายองอาจ ทองคํา
62133010464 นายขจรเดช จารุเดชขจร
62133010465 นายอับดุลรอฮิม หะยีอาหมัด
62133010466 นางสาววรัญญา เพ่ิมเดช
62133010467 นางมูดีเร?าะ หวาสกุล
62133010468 นางสาววิรัญชนา สินนาค
62133010469 นางสาวกัชชลา แก1ววิชิต
62133010470 นายอนุพงศ� นวลละออง
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62133010471 นางสาวฟาซีลา ลอแม
62133010472 นายมาหามุด ยูโซะ
62133010473 นายกรกช เมืองสง
62133010474 นายสโรช ไตรภรณ�
62133010475 นางปBญญาพร โพชสาลี
62133010476 นางสาวป�ยพร พนาวรางกูร
62133010477 นายปBฐยาวัต สุวรรณยุหะ
62133010478 นางสาวนิรมล กองอินทร�
62133010479 นางวันทนา เทพกูล
62133010480 นางสาวเนตรนภา สุวรรณชิต
62133010481 นางวาทินี สาริกะพันธ�
62133010482 นางสาวพรพิมล คําเอียด
62133010483 นางสาวป�ยวรรณ อ6อนแต1ม
62133010484 นางสาวนิซําซีมะห� รีจิ
62133010485 นางสาวนพวรรณ ก้ิมนวน
62133010486 นายวงศกร วงศ�สุวรรณ
62133010487 นางสาวสุดารัตน� บุตรจริยะ
62133010488 นางสาวพิมพ�ชนก หนูแดง
62133010489 นายธีรศักด์ิ จุลเทพ
62133010490 นายวชิรภูมิ กาญจนะ
62133010491 นางสาวฮานัน หะยียะพา
62133010492 นางสาวอลีนตา จันทรลาภ
62133010493 ว6าที่ร1อยตรีหญิงลดาวัลย� คงนุ1ย
62133010494 นางสาวกนกพร นิลวิจิตร
62133010495 นายศุภชัย สุขบัวแก1ว
62133010496 นายชานนท� แสะอาหลี
62133010497 นางสาวปวันรัตน� มาจุริน
62133010498 นายอิลยัส เง?าะ
62133010499 นางสาวซากีนะห� เจ?ะแม
62133010500 นายพิสุทธินันท� ทินนิมิตร
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62133010501 นางสาวริศรา จีนาพงษ�
62133010502 นางสาวนูรอัยนี หะยีอามะ
62133010503 นางสาวฟาอีซะห� แวเยะ
62133010504 นางสาวขวัญธีรา เกิดชู
62133010505 นางสาวไซนับ โมงสะอะ
62133010506 นางสาวสาลินี ศรีทันเดช
62133010507 นายศรพรรษ เกลี้ยงนิล
62133010508 นายวีระยุทธ วิชาธิคุณ
62133010509 นายธนกร พูนม6น
62133010510 นางสาวอัญญาณี โกศิลญวงศ�
62133010511 นางสาวกูติ สะบูโด
62133010512 นางสาวจารุวรรณ แก1วรัตนา
62133010513 นางสาวทัชมน พกแดง
62133010514 นางสาวซูมัยยะห� บูระกะ
62133010515 นางสาววราภรณ� ล1วนวานิช
62133010516 นางสาววรางคณา ปBLนม6วงแดง
62133010517 นางสาวพรรนิภา แก1วมรกต
62133010518 นางสาวขัตติยา ยานะวิมุติ
62133010519 นายรัฐพันธุ� สุวรรณรัตน�
62133010520 นายทิวากร กกแก1ว
62133010521 นางสาวกฤตติกา ไชยสุรินทร�
62133010522 นายจักรินทร� หนูอุไร
62133010523 นายพชร สายสลํา
62133010524 นางสาวเจนนิตา พูลเกิด
62133010525 นางสาวเสาวลักษณ� สุวรรณะ
62133010526 นายซูฮัยมี สะนิดอเลาะ
62133010527 นางสาวรีซา แซมาลี
62133010528 นางสาวจันทราวรรณ แก1วดุก
62133010529 นายวิรัช ชุมแสง
62133010530 นางสาวกชกาญ พันธุรัตน�
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62133010531 นางสาวชนากานต� ไข6สีทอง
62133010532 นางสาวนฤมล รัตนมณี
62133010533 นายศักดา จริตงาม
62133010534 นางสาวพัฒน�นรี คงเหล6
62133010535 นายภัทรกร ศิริรัตน�
62133010536 นางสาวเสาวภา จิตภูษา
62133010537 นางสาวชวัลลักษณ� นุรักษ�
62133010538 นางสาวดารุณี สะอะ
62133010539 นางสาวคอลีเยาะ มะลี
62133010540 นายแวอุมา สะหนิ๊
62133010541 นางสาวณัฐชา กําเหนิดดี
62133010542 นายกิตติ บัวแก1วฉีด
62133010543 นางนิภาพร รอดแก1ว
62133010544 นางสาวศุภนิดา บุญแพง
62133010545 นางสาววิรวรรณ ทองคํา
62133010546 นางสาวอรวรรณ สุวรรณทวี
62133010547 นางสาวกรรณิกา บุญรอด
62133010548 นางสาวอารีนา ล6าเตะเกะ
62133010549 นางสาวอาแอเสาะ อีซอ
62133010550 นางสาวศุภิสรา บริรักษ�
62133010551 นางสาวรอหานี สาหวี
62133010552 นางสาวสาธิยา พุทธกูล
62133010553 นายณฐกร สว6างสาลี
62133010554 นางสาวกฤติกา จันทร�ดํา
62133010555 นายภุชงค� แสนเสนาะ
62133010556 นายพงษ�พิพัฒน� พรมเมืองซ1าย
62133010557 นายณัฐพันธุ� เอียดวารี
62133010558 นางสาวฟาซียะห� เซะบากอ
62133010559 นางสาวสุพิชชา อธิมุตติกาล
62133010560 นายจรินทร� รักแก1ว
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62133010561 นางสาวอาภา สุขการัก
62133010562 นายณัฐพงศ� มณีฉาย
62133010563 นางสาวฮาพีซา อาลี
62133010564 นางสาวอารยา อุเจ?ะ
62133010565 นายมูรัยซี บาวสหัด
62133010566 นางสาวณัฏฐนิข ปุรินทราภิบาล
62133010567 นางสาวอโนชา พุฒิภูมิพงศ�
62133010568 นางสาวปานฝBน พุทธสุภะ
62133010569 นางสาวนารีมาลย� บูรอดียา
62133010570 นางสาวพัชรินทร� แก1วกอง
62133010571 นางสาวสรภัส แสงศรี
62133010572 นางสาวสุรีย�พร บัวทอง
62133010573 นายสิทธิเดช มานะการ
62133010574 นางสาวณัฐณิชา พรหมหอม
62133010575 นางอัญชลี แย1มทอง
62133010576 ส.ต.ท.หญิงสุนิสา สวัสดี
62133010577 นางสาวอาดีนา ปูซู
62133010578 นางสาวดลญา แก1วมณีย�
62133010579 นางสาวพิกุล ดิลกกาญจนมาลย� 
62133010580 นางสาวสุพัตตรา ลิมมิตร�
62133010581 นายพงศกร ทิดกานจันทร�
62133010582 นางสาวเจนจิรา ตรีรัญเพชร
62133010583 นางสาวมณฑาทิพย� ส6งศรี
62133010584 นายคอยรุดดีน แวยูโซ?ะ
62133010585 นางสาวธนัชพร ทองมาก
62133010586 นางสาวมาซีเต?าะ ฮะยีหามะ
62133010587 นางสาวหัทยา เกตุสกูล
62133010588 นายสุพศิน โสมคล1าย
62133010589 นางสาวยุกานดา พรหมบุตร
62133010590 นายณัฐวุฒิ บุญรัตน�
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62133010591 นางสาวโนรมา เจะสะแม
62133010592 นางสาวแวไซนับ มะตีเยาะ
62133010593 นางสาววินิกา นวลแย1ม
62133010594 นางสาวฟาตีฮะห� โตะนาฮุง
62133010595 นางสาวรอฮานา ดอเลาะ
62133010596 นางสาวเสาวรส นาควิโรจน�
62133010597 นางสาวธัญญารัตน� หนิหมาน
62133010598 นายวิทวัธ จันทโน
62133010599 นายไพศาล เศษคง
62133010600 นางสาวซันญ6า อาลี
62133010601 นายณัฐดนัย พุทธิศาวงศ�
62133010602 นางสาวนูรีซัน ล6าหนิ
62133010603 นางสาวศรุตยา โชติรัตน�
62133010604 นางสาวศุภรณ� จันดี
62133010605 นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
62133010606 นางสาววันวิสาข� จุลภักด์ิ
62133010607 นางสาวพลอยไพลิน จ6าทอง
62133010608 นางสาวเอกอนงค� แสงดี
62133010609 นางสาวป�ยธิดา เจียรวณิชชา
62133010610 นางสาวซาวียะห� สาแม
62133010611 นางสาววริยา จันทรางกูล
62133010612 นายนัฐวุฒิ หอมหวล
62133010613 นางสาวนูรมี วาจิ
62133010614 นางสาวโซเดีย อาแวเตะ
62133010615 นายรดิศ รัตนนราพล
62133010616 นายปรากานต� ทองรอด
62133010617 นายมะรูสมี หะยีสะกันดา
62133010618 นางสาวจิรารัตน� หัวเขา
62133010619 นางสาวรูสนา เซ็ง
62133010620 นางสาวตัสนีม สันสาคร
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62133010621 นายป�ยะพงษ� ดิสโร
62133010622 นายทศพร มีศรี
62133010623 นางสาวจุรีรัตน� หยันยามีน
62133010624 นางสาวฉัตรฑริกา แสงทอง
62133010625 นางสาวพีรภาว� จันดาท1าย
62133010626 นางสาวจิราพัชร เหมวิเชียร
62133010627 นางสาวบัวยลภัทร สุขวงษ�โรจน�
62133010628 นางสาวมุกตาภา หมัดพะวงศ�
62133010629 นางสาวสุณีรัตน� วัฒนาศิลากรณ�
62133010630 นางสาวสิริกร ศักด์ิแสงโสภา
62133010631 นางสาวฟารีดา บือราเฮง
62133010632 นางสาวสุพรรณี จันทร�เจริญ
62133010633 นางสาววรรณภา จันทร�แก1ว
62133010634 นางสาวณธิพร ศรีเรือง
62133010635 นางสาวกาญจนาภรณ� สุวรรณกิจ
62133010636 นางสาววรางคณา ย้ิมหิ้น
62133010637 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุมนศรี อมฤตยู
62133010638 นางสาวฮารตีนี เจ?ะมิง
62133010639 นายธนกฤต บัวตุ6ม
62133010640 นางสาวอรนา ลาเตะ
62133010641 นางสุกัญญา ตรีวัย
62133010642 .ว6าที่ร.ต.หญิงอุมารินทร� จันทรัศมี
62133010643 นางสาวเสาวณีย� บัวทอง
62133010644 นางสาวนุรมา ดราแม
62133010645 นายอัสมี สามะ
62133010646 นายพัชรเกียรติ ธนาวิชนัน
62133010647 นางสาวมาลาตี จางวาง
62133010648 นางสาวสุภาวดี วงค�มณี
62133010649 นายชากฤช สาหลัง
62133010650 นายไพศาล เปสิโต
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62133010651 นายอนุพงศ� ปรีชาชาญ
62133010652 นางสาวชนิตา สามเสาร�
62133010653 นางสาวอรอนงค� ดีหลิว
62133010654 นางสาวปBทมาภรณ� จันทร�ศรีแก1ว
62133010655 นางสาวพิมพ�วิภา แพรกหา
62133010656 นางสาวสิริยากร ปานรอด
62133010657 นายปริญญา แซ6อ]อง
62133010658 นายยามาลุดดีน อูเส็ง
62133010659 ว6าที่ร1อยตรีธิระพันธุ� ย้ิมย6อง
62133010660 นางสาวฮานีฟา หมัดบินเฮด
62133010661 นายอภิชัย ผ6าพลู
62133010662 นางสาวยาวารีย?ะห� สาเมาะ
62133010663 นางสาวปาตีเมาะ สะเตาะ
62133010664 สิบตํารวจโทปริวัฒน� มูสิกะสง
62133010665 นางสาวปBญญ�ชลี หมวดมณี
62133010666 นางสาววัชรี แสงสุวรรณ
62133010667 นางสาวจิภชา ไชยสงคราม
62133010668 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยแดง
62133010669 นางสาวอัยลดา มูฮํามัด
62133010670 นางสาวนุชรี ทองผอม
62133010671 นายชาญวิทย� เลิศสําราญชัย
62133010672 นายปฎิพล ม่ิงมิตร
62133010673 นายพรชัย อ1นยะลา
62133010674 นางสาวปริศนา หนูเงิน
62133010675 นางสาวอมรรัตน� ผุดพัฒน�
62133010676 นายวัชเรนทร� ขวัญใจ
62133010677 นางสาวสกาวเดือน แก1วดี
62133010678 นายคมศักด์ิ ย้ิมละไม1
62133010679 นางสาวกวิตรี มาหมัด
62133010680 นางสาวธนพร ขุนราช

หน1า 356 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133010681 นางสาวมารีนา หมัดแล?ะ
62133010682 นางสาวรุ6งฤดี ชูศรีขวัญ
62133010683 นายเจริญ ใบสะหนิ
62133010684 นางสาวปณัฐดา พุฒจอก
62133010685 นายธนทัต หัวแท1
62133010686 นายอะห�มัด สามะอาลี
62133010687 นางสาวปาตือมา ดีสะเอะ
62133010688 นางสาวชนิดา ฤทธิบูรณ�
62133010689 นางสาวณัฐกานต� แก1วอินทร�
62133010690 นายศักด์ิทวี ศรีเย6า
62133010691 นางสาวมัลลิกา แก1วรัตน�
62133010692 นายวรพงศ� แก1วกับทอง
62133010693 นางสาวมารียะ สาเมาะแม
62133010694 นางสาวภิญญาพัชญ� มากเขียว
62133010695 นางจันจิรา บุรี
62133010696 นางสาวธิดารัตน� จันทรัตน�
62133010697 นางสาวซนันนัทธ� ร6าหนิ
62133010698 นางสาวอุมาภรณ� ไกรยรัตน�
62133010699 นางสาวอรวรรณ พาหะรัตน�
62133010700 นายฝ\าหรีด สุระคําแหง
62133010701 นางสาวป�ยนันท� อุดมศิลปS
62133010702 นางสาวพรสุดา เจริญวงศ�
62133010703 นายสิทธิชัย เนื่องชู
62133010704 นายแวอิสมาแอ แวหามะ
62133010705 นายเกียรติศักด์ิ ภูมิดี
62133010706 นางสาวมารีนา บู?กุ?
62133010707 นายวิทวัส เรืองยศ
62133010708 นางสาวปารียา สุวรรณวัฒน�
62133010709 นางสาวศิริลักษณ� หวานหวิน
62133010710 นายกัญจน� สัจจาเฉลียว
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62133010711 นายภูมิธนนันท� คณิตธนานันท�
62133010712 นางสาวนิศาชล อินทะเสโน
62133010713 นายมูฮําหมัดซําซูดีน เจ?ะเต?ะ
62133010714 นางสาวกนกวรรณ แสงสุวรรณ
62133010715 นายแทนไท อินทปBน
62133010716 นางสาวอสมาภรณ� หน6อแดง
62133010717 นายอาทิตย� หวันตาหลา
62133010718 นางสาวอัษณา ย6าหลี
62133010719 นางสาวนาซีเราะ บางัดสะโระ
62133010720 นางสาวสร1อยสุดา แซ6ตัน
62133010721 นางสาวสุไรรัตน� ต6อประโยชน�
62133010722 นางสาวจันทร�จิรา หนูฤทธ์ิ
62133010723 นางศิริวรรณ แก1วเพชร
62133010724 นางสาวนราธิป นกแก1ว
62133010725 นางสาวนันท�นภัส แก1วมณี
62133010726 นางสาวอัสมา สีดูกา
62133010727 นางสาวโมเนีย จันทร�ทอง
62133010728 นางสาวธญานี สีสลับ
62133010729 นางสาวสาวิตรี สืบชนะ
62133010730 นายอาณัติ โสธามาด
62133010731 นางสาวลันชนา เปาะอาเดะ
62133010732 นางสาวเจนจิรา พรหมอ6อน
62133010733 อรอุษาอรอุษา อินวรรณะ
62133010734 นางสาวสุปรียา สาและ
62133010735 นางสาวแวอัสมะห� ตาเยะ
62133010736 นางสาวนาสีบะห� แวและ
62133010737 นางสาวกมลพรรณ นกแก1ว
62133010738 นายสุรเชษฐ� จันทรัตนะ
62133010739 นางสาวมัตติกา รุ6งสวัสด์ิ
62133010740 นางสาวอมลวรรณ ตระกูลวัฒนะ

หน1า 358 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133010741 นางสาวสูบัยยะห� สุหลง
62133010742 นายลัทธพล ไชยมณี
62133010743 นางสาวสุนิษา บุญช6วย
62133010744 นางสาวอาแอเสาะ ดอหะ
62133010745 นางสาวชนาภรณ� แดงดี
62133010746 นายณัฐวุฒิ ทองประศรี
62133010747 นางสาวชนิกา บิลหีม
62133010748 นางสาวสาลวานี ดายันตา
62133010749 นางสาวรัตนพร โพธ์ิทอง
62133010750 นางสาวมานิตา แก1วฤทธ์ิ
62133010751 นายจุฑาพัฒน� ตุ1งซ่ี
62133010752 นายธนากร แดหวา
62133010753 นางสาวพรรณิภา จันทร�แก1ว
62133010754 นางสาวอมรรัตน� ตุลยสุข
62133010755 นางสาวเฟย�รีเซีย หมุดแหล?ะ
62133010756 นางสาววีลดานี ดอเลาะ
62133010757 ว6าที่ร1อยตรีธวัชชัย ศรีแก1ว
62133010758 นางสาวอลิษา ป�[นสุข
62133010759 นายจิรวัฒน� ลิ้มเจริญ
62133010760 นางสาวสุทธินี ขวัญทองย้ิม
62133010761 นายปณต สุขสมบูรณ�
62133010762 นางสาวเสาวนีย� สุขะนันท�
62133010763 นายกฤษฎา แดงแสงทอง
62133010764 นางสาวพรกมล กาเดร�
62133010765 นางสาวรุ6งนภา คงแก1ว
62133010766 นางสาวสาลินี ทองเนื้อขาว
62133010767 นางสาวภัทรวดี ฉายบุญชยภัทร
62133010768 นางสาวปาณิศา ทิพย�เพ็ง
62133010769 นางสาววราภรณ� ขวัญคง
62133010770 นางฮาลีเม?าะ ยีกาเดร�
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62133010771 นางสาวรุ6งนภา เจริญวรรณ
62133010772 นางสาวณัฐวดี หิรัญคช
62133010773 นายปฏิภาณ ป�[นเจริญสุข
62133010774 นางสาวสุชญา แก1วประเสริฐ
62133010775 นางสาวอารีญา มูเน?าะ
62133010776 นางสาวนันทิยา อับดุลคาลิค
62133010777 นางสาวรุ6งทิพย� สวัสดิกูล
62133010778 นายยุทธชัย จันทร�แก1ว
62133010779 นางสาวซูซีลาวาตี เจะยิ
62133010780 นางสาวสารภี มาลีสุคนธ�
62133010781 นางสาวสุภาวดี มีสุขศรี
62133010782 นายอิบรอเฮม มุนิมะ
62133010783 นางสาวพุธิตา ป�[นทองพันธุ�
62133010784 นายเดชนรินทร� จิตมานะ
62133010785 นายรุสลัน บือราเฮ็ง
62133010786 นายชวภัทร นววิศิษฎ�กุล
62133010787 นางสาวรุสมีนี ลูดิง
62133010788 นายแวอุเซ็ง แวโดยี
62133010789 นางสาวอนัญญา สาครินทร�
62133010790 นางสาวไอดา มะแซ
62133010791 นางสาวสิรินาถ แสงแก1ว
62133010792 นางสาวอัมพวัน สุขมาก
62133010793 นางสาวนุชจรินทร� แซ6พั่ว
62133010794 นางสาวสุตาภัทธ ฤกษ�อรุณรัตน�
62133010795 นางสาวขนิษฐา เกลี้ยงทวี
62133010796 นางสาววาสนา หนูเอียด
62133010797 นางสาวลลิตา วรรณพิบูลย�
62133010798 นางสาวกมลรัตน� กุลบุตร
62133010799 นางสาวปุญญิศา ไชยวรรณ
62133010800 นางสาวอาซียะ สะตํา
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62133010801 นายพาเดล ยูโซะ
62133010802 นายปริวรรษ ดอกตาลยงค�
62133010803 นางสาวปาริชาติ ชูพูล
62133010804 นางสาวนันทิพร นวลเพชร�
62133010805 นางสาวไอม่ี มาราสา
62133010806 นายอนุสรณ� จันมุณี
62133010807 นายนลธวัช จันทร�ชุม
62133010808 นางสาวนันทิยา แก1วถาวร
62133010809 นางโรสนา เจ?ะเตะ
62133010810 นางสาวจันทิมา อุปมา
62133010811 นางสาวฉันทิกา จันทโรจน�วงษ�
62133010812 ว6าที่ร1อยตรีหญิงกรวรรณ วงค�กระจ6างไทย
62133010813 นายพูนศักด์ิ พูนพานิช
62133010814 นายวรวุฒิ ดําด1วงโรม
62133010815 นางสาวสิริน จันทะสะเร
62133010816 นางสาวมุสลิมะฮ� ปBตนกุล
62133010817 นางสาวสาปDนี ลือแมะ
62133010818 นางสาวสุจินดา ขนขาว
62133010819 นางสาวเทียนวรรณ หล6อทิพยพันธุ�
62133010820 นางสาววราภรณ� แซ6ก่ัว
62133010821 นางสาวปทิตตา ปานรัตน�
62133010822 นางสาวอวัสดา มูดอ
62133010823 นายสรวิศ อินตะมะ
62133010824 นางสาวอีมานี หะยีมะสาและ
62133010825 นางสาวธฤดี จันทร�หนู
62133010826 นายธนภัทร ลําธารทอง
62133010827 นายวรยุทธ� พันธเกตุ
62133010828 นางสาวฟBตตู เจะเฮ็ง
62133010829 นางสาวศุภาพิชญ� สิทธิวรารมย�
62133010830 นางสาวมณิกา จิเหลา
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62133010831 นางสาวโซไรด1า เกนุ1ย
62133010832 นางสาวอามีเนาะ อาแว
62133010833 นายอัสนันท� อิสาเฮาะ
62133010834 นายศิวทรรศน� สัมพันธรัตน�
62133010835 นายธนากร สุวรรณมณี
62133010836 นางสุวรรณี ดําผอม
62133010837 นางสาวกชพร ชูเรืองสุข
62133010838 นางสาวภาวินี พุทธชาติ
62133010839 นางสาวลลิตา คังคะโร
62133010840 นายณัฐวุฒิ ทองขนาน
62133010841 นายอาดัม ลาเต?ะบือริง
62133010842 นางสาวฮับเซาะ เจะดอเลาะ
62133010843 นางสาวชลดา หยงสตาร�
62133010844 นางสาวจันทิมา สุขสบาย
62133010845 นางสาวคอลีเยาะ สาแล
62133010846 นายฟุรกรณ� บือแน
62133010847 นางสาวธมลวรรณ เชื้อช6วยชู
62133010848 นางสาวธัญญารัตน� แก1วเรือง
62133010849 ว6าที่ร1อยตรีสราวุธ นิลประเสริฐ
62133010850 นางสาวธัญพิชชา จุลสําอางค�
62133010851 นางสาวพัชณี ทองชาติ
62133010852 นางสาวขวัญทิพย� แววสง6า
62133010853 นางสาวฟ�ตเราะห� ดามะอู
62133010854 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวิภาดา ทองพูน
62133010855 นางสาวเพ็ญนภา แก1วอัมพร
62133010856 นางสาวสุภาภรณ� เชาวลิต
62133010857 นางสาวกัญญาภัค หนูพริก
62133010858 นางสาวชิดชนก พุฒิกรดุรงค�
62133010859 นางสาวธนภรณ� ศรีอินทร�
62133010860 นางสาวสามีดา มะราเปะ
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62133010861 นางสาวเบญญาภา ธรรมโชติ
62133010862 นายวรวีร� สุขมี
62133010863 นางสาวอรพรรณ ชายละ
62133010864 นางสาวสวรส ลือเท6ง
62133010865 นายมาหามะอาพันดี ยูนุห�
62133010866 นางมูณา อาลี
62133010867 นางสาวภิญญ�ริศา อนุรักษ�
62133010868 นางสาวธิดารัตน� หมวกสกุล
62133010869 นางสาวมัสลิน มะหลี
62133010870 นายศาศวัต สมัยรัฐ
62133010871 นางสาวอัสมะ กามะซือเก
62133010872 นางสาวน้ําฝน รักนุ1ย
62133010873 นางสาวขวัญจิรา เจตธรรม
62133010874 นางสาวสุปราณี แสงเขียว
62133010875 นางสาวเจะฟาดีละห� เจะอาลี
62133010876 นางสาวจิรสิน ราชผ6อง
62133010877 นางสาวกรรณิกา ไข6เอ็ม
62133010878 นายอาฟนาน พิชิตแสนยากร
62133010879 นายบัณฑิต หวังศุภดิลก
62133010880 นายจุมพล เพียรเจริญ
62133010881 นางสาวชลธิชา นัคราบัณฑิตย�
62133010882 นางสาววิชุดา พรหมรัตน�
62133010883 นางสาววัลลิยา เหาะหาด
62133010884 นางสาวอําพิรา ทองมา
62133010885 นางสาวซูไบดะ ฮาเก็ง
62133010886 นายอัครพงศ� ภู6พงษ�
62133010887 นายธีระชัย กฤษณาพันธ�
62133010888 นางสาวอารยา บิลหรีม
62133010889 นางสาวธัญญภัสร� ซุ1นสุวรรณ
62133010890 นางสาวธนภรณ� โยมเมือง
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62133010891 นางสาวสุนทรี จันทกาญจน�
62133010892 นางสาวชนากานต� ทองรักษ�
62133010893 นางสาววิภาวรรณ ใจเรือง
62133010894 นางสาวชุติกาญจน� เสียงจินดารัตน�
62133010895 นางสาวขวัญนภา นวลศรี
62133010896 นางสาวปนัสญา จันทรประทิน
62133010897 นางสาวจันทร�จิรา สุวรรณนิตย�
62133010898 นางสาวจุฑารัตน� เขียวไชย
62133010899 นายจิรวัฒน� มนัส
62133010900 นางสาวนูรีฮัน อาแว
62133010901 นางสาวสุกันยา กาสอ
62133010902 นางสาววิลาวัลย� โสมาศรี
62133010903 นางสาวอาซียะ สมาแอ
62133010904 นางสาวพิลาศรัช สิงห�อินทร�
62133010905 นางสาวศรันยา ทองญวน
62133010906 นางสาวทิพาภรณ� บุญสุข
62133010907 นางสาวชมพูนุท คงนอง
62133010908 นางสาวจันทกานต� สายวะเดช
62133010909 นางสาวมินตรา ศรีประสิทธ์ิ
62133010910 นางสาวจริยา ทวีพงศ�รัตน�
62133010911 นางสาววรากานต� อบสุวรรณ
62133010912 นางสาวมณฑาทิพย� ทองสงค�
62133010913 นางสาวสุภัสสร เพ็ญนวลออง
62133010914 นางสาวพสชนัน จินดาประกายนนท�
62133010915 นายสันติ เก้ือหนุน
62133010916 นายสานุสี บาตูเซ็ง
62133010917 นางสาวสุกัญญา ประเสริฐ
62133010918 นางสาวอิฟฟาลีน เสนาทิพย�
62133010919 นางสาวภัทรสุดา กิตติยานุสรณ�
62133010920 นางสาวนูรไลลา หยีสอีด
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62133010921 นางสาวทัศน�ทยา อักษรพันธ�
62133010922 นางสาวมาเรียม ยูโซ?ะ
62133010923 นายอวิรุทธ์ิ อักษรพันธ�
62133010924 นางสาวจิราพัชร โมสิกะ
62133010925 นางสาวสิริกานต� ขุนรัตน�
62133010926 นางสาวอิมตีนาร� สะมะแอ
62133010927 นางสาววราลักษณ� อุ6นหนู
62133010928 นายสมบัติ ยวนย่ี
62133010929 นางสาวสุดารัตน� คงหญีต
62133010930 นายสันติ แปJนคง
62133010931 นางสาวอาธิตา บุญชู
62133010932 นางสาวสุขุมาล ก้ังเต้ีย
62133010933 นายสราวุธ บุญรักษ�
62133010934 นางสาวป�ยนุช ขะเดได1หวัง
62133010935 นางสาวมัฮนี ลาเตะ
62133010936 นางสาวสุธิดา เสียงแจ1ว
62133010937 นางวิชุตา อ6อนแก1ว
62133010938 นางสาวอัมพิรา มามะ
62133010939 นางสาวสุพา บุปผะโก
62133010940 นางสาวภริดา เวชกระจาย
62133010941 นางสาววิภาวรรณ รักแก1ว
62133010942 นางสาวกุลณภรณ� สําเร็จ
62133010943 นางสาวกาญดา หนูทองแก1ว
62133010944 นายสรายุทธ นุ6นเกลี้ยง
62133010945 นางสาวอิสตีฟาร� เจะยิ
62133010946 นายป�ยะพันธ� กสิพันธ�
62133010947 นางสาวปรัศนีย� มุกแก1ว
62133010948 นางสาวสุดารัตน� ยูฮันนัน
62133010949 นางสาวขนิษฐา ศรีอาหมัด
62133010950 นางสาวสาไหลา ยูโซะ
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62133010951 นางสาววินัดตา ชายเกตุ
62133010952 นางสาวเจนนิศา พัดคง
62133010953 นางสาวซะห�รอ แวดะสง
62133010954 นางสาวรอฮานี เหมหวัง
62133010955 นางสาวเวทิดา หยีเส็นเบ็ญละ
62133010956 นางสาวจุฑาพัชร จุลยานนท�
62133010957 นางสาวฮานันท� สะมะแอ
62133010958 นางสาวมูนา บาบูมาเร?าะ
62133010959 นายนัสรูลเลาะห� อาแว
62133010960 นางสาวชลิดา แท6นทอง
62133010961 นางสาววริษฐา แซ6ว6อง
62133010962 นางสาวอัญชลีพร พรมขวัญ
62133010963 นางสาวภรรษมนต� เพ็ชรพรรณ
62133010964 นางสาวปริชาติ สุวรรณชาตรี
62133010965 นายสรรเพชร ชายะพันธ�
62133010966 นางสาวยุพาวดี เวชพิทักษ�
62133010967 นางสาวพิมพ�ผกา แก1วชู
62133010968 นายรุสดี สะตํา
62133010969 นางสาวธัชรีขวัญ เริงสมุทร
62133010970 นายพรเทพ แกล1วทนงค�
62133010971 นางสาวยุพาวดี แก1วรัตน�
62133010972 นางสาวไซล6า ยูโซะ
62133010973 นายจีรพันธ� ปานด1วง
62133010974 นายเทียมเทพ ทองสําราญ
62133010975 นางสาวจุฬารัตน� เก้ือหล6อ
62133010976 นางสาวอาภาภัทร บุญขวัญ
62133010977 นางนลินี แก1วลอย
62133010978 นายอาหลี โดงกูล
62133010979 นายกนกพล ไชยแก1ว
62133010980 นายธนวรรธ ปานศรี
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62133010981 นางสาวมาลัยภรณ� สาหมีด
62133010982 นางสาวนูไรดา อีซอ
62133010983 ส.ต.อ.ทิชากร รัตนะ
62133010984 นายอับดุลฮาดี อีแต
62133010985 นายสมชาย เรืองทอง
62133010986 นางสาวพัชราภรณ� พรหมเจียม
62133010987 นางสาวสิริมา วิศาล
62133010988 นายวรวิทย� รักษาแก1ว
62133010989 นางสาวรอสินี มะเดะ
62133010990 นางสาวขวัญณภา ช6วยคง
62133010991 นางจุฑาทิพย� มากจงดี
62133010992 นางสาวธนาตา ทองประสม
62133010993 นางสาวศิริวรรณ วิทยสุจินต�
62133010994 นางสาวขนิษฐา หลงเจ?ะฮา
62133010995 นางสาวอารีญา เส็นสมมาตร
62133010996 นางสาวณัฐวิกา สีเขียว
62133010997 นางสาวกิติยา จุลนวล
62133010998 นางสาววินิชนันท� จรัญธนวัฒน�
62133010999 นางสาวฟาซียะ แวสามะ
62133011000 นางสาวธันทิชา อ6อนจันแก1ว
62133011001 นางสาวเกศสุดา ศรียศ
62133011002 นางสาวอรอนงค� ไชยชะนะ
62133011003 นางสาวเฌอดารินญ� วิระพรสวรรค�
62133011004 นางสาวสุภาวดี จรรยาเวช
62133011005 นายนุฮ มะ
62133011006 นางสาวณัฐนันท� ศรีวิรักษ�
62133011007 นางสาวพัชรี ดาราไก
62133011008 นางสาวสุพัฒตรา แทนสุวรรณ�
62133011009 นางสาวมณฑาทิพย� เพ็ชร�มณี
62133011010 นางสาวณพัฐธิกา ฐิติกรเหมทานนท�
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62133011011 นางโยธิกา ไมลกุล
62133011012 นางสาวพิจิตรา พุมา
62133011013 นางสาววัชรีย� รักเพ็ชร�
62133011014 นางสาวปริชาติ แก1วห6อทอง
62133011015 นายณัฐพร คงฤทธ์ิ
62133011016 นายมะฮาซัม ดอเลาะ
62133011017 นางสาวอารีรัตน� ชัยแก1ว
62133011018 นางสาวมนัสชนก จิรเสง่ียมกุล
62133011019 นางสาวฮารีฟะห� มะมิง
62133011020 นางสาวกุสุมา สังข�ประดิษฐ�
62133011021 นางสาววชิราภรณ� สืบโหร
62133011022 นายไซฟูดีน เปาะเสาะ
62133011023 นางสาวกัสนานี กือนิ
62133011024 นายธนวิทย� พาณิชย�ดํารงกุล
62133011025 นางสาวเบ็ญจวรรณ นิ่มมา
62133011026 นางสาวจิรานาถ จันทร�สองแก1ว
62133011027 นายภานุพงศ� พุฒิรื่นเจริญ
62133011028 นางสาวรัตนา อินทรชุมนุม
62133011029 นางสาวจิตาภา รัตโณภาส
62133011030 นางสาวซากีญา รังสรรค�
62133011031 นางสาวเพียงรวี รัตนมุณี
62133011032 นางสาวสุรีย� หมัดอะด้ัม
62133011033 นายวีระยุทธ� ยังอภัย
62133011034 นางสาวอาภาภรณ� สมสมัย
62133011035 นางสาวชนกนันท� ลมูลพงษ�
62133011036 นายอิลยาส อะลีหะ
62133011037 ว6าที่ร1อยตรีหญิงพิมพ�มณี แก1วใหญ6
62133011038 นางสาวเกตน�สิรี จงรัตน�
62133011039 นางสาวอาตียะ เส็นยีหีม
62133011040 นายอักรอม ดือราแม
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62133011041 นางสาวฟาตีเมาะ อามะ
62133011042 นางสาวฟาตีเมาะ ดอเลาะ
62133011043 นายปุญญพัฒน� ปุราวัฒนากุล
62133011044 นางสาวกมลพรรณ คงไข6
62133011045 นางสาวนุรดาเนียร� สาเล็ง
62133011046 นายแวอัสมี แวยูนุ
62133011047 นางสาวเกวลี หวัดเพชร�
62133011048 นางสาวนัดดา หลงสมัน
62133011049 นางสาวนัฐลิกาณ� สุขบัวแก1ว
62133011050 นายนัฐพล เส็มหมัด
62133011051 นางสาวพลอยชมพู ดอหล?ะ
62133011052 นางสาววลัยลักษณ� ทะบุตร
62133011053 นางสาวพาณิภัค แก1วขวาน1อย
62133011054 นางสาวกัญญารัตน� ทองผอม
62133011055 นางสาวขวัญดาว ศรีจินดา
62133011056 นางสาวอภิญญา ชุมจุล
62133011057 นางสาวธัชกร ขวัญทอง
62133011058 นายมะอามัน อาบูวะ
62133011059 นายยศวริศ คณะทอง
62133011060 นางสาวอรุณรัตน� รัตนะ
62133011061 นางสาวมัทนา นิลเพชร
62133011062 นางสาวรุยา สาและ
62133011063 นายทินกฤต ธีรเมธากูล
62133011064 นายนูรดีน เจ?ะแว
62133011065 นายอดิศร ซ1ายขวัญ
62133011066 นางสาวป�ยนุช เพชรคํา
62133011067 นางสาวพาอีซะห� สะแอ
62133011068 นายธนากร เงินมาก
62133011069 นายธรรมนูญ สังข�ด1วง
62133011070 นางสาวกุลรินทร� กอพูนพัฒน�

หน1า 369 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133011071 นางสาวอุทุมพร ทองบุญยัง
62133011072 นางสาวพรรณนิสา จันทร�ดํา
62133011073 นางสาวปวีณา ส6งเมือง
62133011074 นางสาวทิพย�วิมล เพ็งเจริญ
62133011075 นางสาวป�ยาอร ฮะอุรา
62133011076 นายสุรชัย สุปกรณ�
62133011077 นางสาวสมฤทัย พรหมปลอด
62133011078 นางสาวนูรมา มะลี
62133011079 นางสาวสุพรรณี เมืองมูล
62133011080 นางสาวนลินี แสงทอง
62133011081 นางสาวธันยพร สุวรรณสุโข
62133011082 นางสาวกนกวรรณ เผือกแย1ม
62133011083 นางสาวฤทัย พรหมศรี
62133011084 นางสาววิชุดา สารพัฒน�
62133011085 นางสาวจุรีพร หนูบัว
62133011086 นางสาวซูไรยา ไบเละ
62133011087 นางนิธิกานต� ซูซ่ัน
62133011088 นายอาลิฟ วงแหวน
62133011089 นางสาวสาธิดา ตาเดอิน
62133011090 นางสาวรอกีเยาะ มะเซ็ง
62133011091 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนิชาภัทร ฆังวารี
62133011092 นางสาวอัซรีนา เบ็ญนา
62133011093 นางสาวรุสนาเดีย บากา
62133011094 นางสาวมาซีเต?าะ มามุ
62133011095 นางสาวนูรีนา มะกือจิ
62133011096 นายอาเมทิส บวรวุฒิพันธ�
62133011097 นายอาหามะบัดรู หะมะ
62133011098 นางสาววันณูรอาซีกีน โต?ะกานิ
62133011099 นางสาววราภรณ� ขุนฤทธ์ิ
62133011100 นางสาวอัญชรีนา ชูอ6อน
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62133011101 นางสาวทิวาทิพย� ทองลมุล
62133011102 นางสาวอุมารินทร� บิลลาเต?ะ
62133011103 นายอุดมศักด์ิ มากแก1ว
62133011104 นายอภิชาต ทับทอง
62133011105 นางสาวอัสมะ กาซา
62133011106 นายภัทรภณ พงศ�พ1นภัย
62133011107 นางสาวจิรัชยา บุญเต่ียว
62133011108 นางสาวผดุงขวัญ เฉลิมธํารงเวช
62133011109 นายป�ยวัช เซ6งแซ6
62133011110 นางสาวฮาลีเม?าะ แมกาจิ
62133011111 นางสาวฮีดายาตี วาเง?าะ
62133011112 นายสุริยะ ศรียานเก็ม
62133011113 นางสาวณัฐวรา สะอา
62133011114 นางสาวกมลวรรณ เมธานราคุปต�
62133011115 นายภัชรดิศ จิตนุรักษ�
62133011116 นางสาวกลิกา คงฤทธ์ิ
62133011117 นางสาวจีน6า หนูพันธ�
62133011118 นางสาวกมลศรี พืชน�ไพบูลย�
62133011119 ว6าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ� คํามูลเอ1ย
62133011120 นายอัครเดช ประสพสุข
62133011121 นายบาราเฮ็ม สือนิ
62133011122 นายกันตวิชญ� จิใจ
62133011123 นางสาววิลาวรรณ แซ6ชี
62133011124 นางสาวอรพรรณ บุญยอด
62133011125 นางสาวปณิดา รัตนรัตน�
62133011126 ว6าที่ร1อยตรีไชยวัฒน� สงสุรินทร�
62133011127 นางสาวสิริพร ศรีมหาดไทย
62133011128 นายกนกพล บุญฤทธ์ิ
62133011129 นางสาวเบญจวรรณ ชิตมณี
62133011130 นางสาวนูรูอัยนีย� แมเหาะ
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62133011131 นางสาวเฉลิมขวัญ สุขมาก
62133011132 นางสาวรุจเรศ ชูสว6าง
62133011133 นางสาวดวงกมล วงศ�ไพศาล
62133011134 นางสาวอําไพ สีทองคํา
62133011135 นางสาวนิสากร อุ6นแดง
62133011136 นางสาวดวงพร ประกิจถาวรกุล
62133011137 นางสาวกรณิกา ชูเสือหึง
62133011138 นายอัมรอน วายีเกา
62133011139 นางสาวกรปวี วงค�หรอด
62133011140 นายชานนท� ช6วยเอียด
62133011141 นางวันธิวาห� กระชัน
62133011142 นายอิสมาแอ ดือราแม
62133011143 นายชัยเดช ขนานใต1
62133011144 นางสาววราพร สุขบางนพ
62133011145 นายปริยวิศว� วรรชย�ธนานนท�
62133011146 นางสาวการีมะห� เลาะดีเยาะ
62133011147 นางสาวรัศมีบุญ ณ สงขลา
62133011148 นายกิตติวัฒน� ดีรอด
62133011149 นางสาวอาริษา บ1างบุญเรือง
62133011150 นางสาวสุภาภรณ� รักบัวทอง
62133011151 นางสาวตูแวฮาสนะ วานิ
62133011152 นางสาวกีรติ พรหมเพ็ชร�
62133011153 นายอารอฟBต เจะแว
62133011154 นางสาวบุษฎี เรืองสุข
62133011155 นางสาวเกศรา อุบลแก1ว
62133011156 นางสาวอัลฟา ลือบา
62133011157 นายอับดุลกาเด สันหลี
62133011158 นางสายสุนีย� สาและ
62133011159 นายวัชรินทร� เมืองแก1ว
62133011160 นางสาววรางคณา ลายทิพย�
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62133011161 นายโชคดี แก1วคงสุข
62133011162 นายนิเซ็ง สาอุวา
62133011163 นางสาวสมฤดี แดงเต้ีย
62133011164 นางสาวจารุภัทร เทพเพชรรัตน�
62133011165 นางสาวสุนิษา ถนอมพล
62133011166 นางสาวอาทิตยา ดิษฐขํา
62133011167 นางสาวอรณี หลีบู
62133011168 นางสาวสุพัชญา หมวกทอง
62133011169 นางสาวรังสิมา ยุโส1
62133011170 นางสาวกมลชนก หนูเกตุ
62133011171 นางสาวลําดวน มาศมาน
62133011172 นางนุชรี ศรีจันทร�ทอง
62133011173 นางฟาตีมะฮ� ปูตะ
62133011174 นางสาวเดียนา ซาแล?ะ
62133011175 นายอภิรักษ� วัชราพงษ�
62133011176 นายอรรถพงษ� พานิชชัยกุล
62133011177 นางสาวมิสวัร อาแซ
62133011178 นายธีรภาพย� เอกพิพัฒน�วงศ�
62133011179 นางสาวธิติสุดา ภูเมศร�
62133011180 นางสาวตูแวซูฮาเราะห� อีแต
62133011181 นางสาวสีตีสาเราะห� สาแอะ
62133011182 นายธวัชชัย ใหม6สวัสด์ิ
62133011183 นายอนุสรณ� หิรัญ
62133011184 นางสาวกานต�สินี องอาจ
62133011185 นายฐิติวัจ จรณโยธิน
62133011186 นางสาวพรพิมนต� เดชโฮม
62133011187 นายอนุชา สงทิพย�
62133011188 นางสาวนุชรี เหล?าะเห็ม
62133011189 นางสาวพรปวีณ� พาหุกุล
62133011190 นางสาวฐิติมา ทองมา
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62133011191 นางสาวณภัทร เทพพูลผล
62133011192 นายศุภณัฏฐ� ละอองมณี
62133011193 นายป�ยพล ป�ยะโร
62133011194 นางสาวรัตติภรณ� หัดขะเจ
62133011195 นางสาวชลิดา ใจแน6
62133011196 นายนราธิป บวชชุม
62133011197 นางสาวยูสตีนา สิงห�แก1ว
62133011198 นายฤชากร พงศ�จิต
62133011199 นายธเนษฐ ชํานาญฤทธ์ิ
62133011200 นางสาวนุชรี ฉางวางปราง
62133011201 นายกูอนันต� สัญญา
62133011202 นางสาววิลาสินี บัวหนู
62133011203 นางสาวมรกต สุขเอียด
62133011204 นางสาวโชติรส ปาละมาณ
62133011205 นายธวัชชัย ยกฉวี
62133011206 นายธาดา อุสาหกิจ
62133011207 นายภรดร แก1วภราดัย
62133011208 นายอภิพงษ� หนูไชยแก1ว
62133011209 นางสาวสุรางคนา เพชรรัตน�
62133011210 นางสาวสาลินี เตโชชะ
62133011211 นางสาวกุลธิดา วิทยวราวัฒน�
62133011212 สิบเอกธรรมฤทธ์ิ ไตรทิพยพงศ�
62133011213 นางสาวธัญญารัตน� นาคพล
62133011214 นางสาวกนกวรรณ เส1งเอียด
62133011215 นายกฤษฎา ทรงสังข�
62133011216 นางสาวศิรินภา จิหวังหมัน
62133011217 นางสาวจุไรวรรณ ต้ังคํา
62133011218 นายอนุชา โสดาหวัน
62133011219 นางสาวสุชาดา ย้ิมใย
62133011220 นางสาวอิลมี เจะบือราเฮง
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62133011221 นายชัยยศ ศรีอิ่ม
62133011222 นางสาวอัญชลี ณ รักษา
62133011223 นางสาวจิรายุ มะนู
62133011224 นายกิตติพงษ� ณ พัทลุง
62133011225 นางเนตรวิลัย พูลเนียม
62133011226 นางสาวชลิตา พรหมสังฆะหะ
62133011227 นางสาวเจนจิรา นุ6นสง
62133011228 นางสาวสุรียาณี มูซอ
62133011229 นายอรงณ�กต วงกตศิลา
62133011230 นางสาวอารีนา ดือราแม
62133011231 นายศุภโชค บัวรักษ�
62133011232 นายนนทชัย แขกไทย
62133011233 นางสาวสุมัยยะห� อาแว
62133011234 นางสาวมัสตูรา สาและมา
62133011235 นางสาวกนกพร พลันสังเกตุ
62133011236 นางสาวสิริวรรณ อาวะภาค
62133011237 นายรุสลี ดอรอแม
62133011238 นางสาวกนกกาญจน� เกลี้ยงสง
62133011239 นางสาวสุภาภรณ� สงเกตุ
62133011240 นางสาวกฤชนรรฐ ประสมพงศ�
62133011241 นางสาวขนิษฐา เก้ือเพชร
62133011242 นางแวซม บินอีตํา
62133011243 นายวีระพงศ� ขาวขวงค�
62133011244 นางสาวลดาวัลย� ผิวเหลือง
62133011245 นายคชาธาร นัคราเรือง
62133011246 นางสาวจรีรัตน� แก1วประกอบ
62133011247 นางสาวนิซูรัยนี กูโนะ
62133011248 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณอินทร�
62133011249 นางสาวภัทรณิช พราหมณ�คณาจารย�
62133011250 นางสาวเบญจรัตน� กิตติเจริญโชค
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62133011251 นางสาวสุชาดา นุ6นร6ม
62133011252 นางสาวไปรยา ผาดี
62133011253 นางสาวฮุสณี สะอะ
62133011254 นางสาวมีนา ดําท6าคลอง
62133011255 นางสาวธิดารัตน� ศรีปรางค�
62133011256 นางสาวนันท�นภัส ฤกษ�พิบูลย�
62133011257 นางสาวเสาวภา ศรีเนตร
62133011258 นางสาวอฑิฏา สุขเกลื่อม
62133011259 นางสาวเบญจมาภรณ� ขวัญเชื้อ
62133011260 นางสาวธดากรณ� ตอกอ
62133011261 นางสาวสุรยานี นิเหาะ
62133011262 นายอภิรักษ� พรหมเพชร
62133011263 นางสาลินี เจ?ะเร?ะ
62133011264 นางสาวพัชรนันท� เกตุสุวรรณ
62133011265 นางสาวสุวิชาดา สิทธิสาร
62133011266 นางสาวสูไหวบ?ะ บอเกาะ
62133011267 นางสาวกาญจนา คงนวล
62133011268 นางสาวนุสรีย� มะแซ
62133011269 นางสาวจารุวรรณ บรรจง
62133011270 นางสาววันวิสาข� จุลบุตร
62133011271 นางสาวนูรอ แวโดยี
62133011272 นายอาฟDโซ อาแซ
62133011273 นางสาวป�ยาภรณ� แก1วคงสุข
62133011274 นางสาวรวิวรรณ สังข�ทอง
62133011275 นางสาวปานิตา อัสลักเคน
62133011276 นางสาวอิสริยาภร ชัยเพชร
62133011277 นายพีระวัฒน� ลักษณะถาวร
62133011278 นางสาวนัฟยะห� มะลี
62133011279 นางสาวสุไวบ?ะ สิลสาวรีย�
62133011280 นางสาวนันท�ชพร จันทร�ดวง
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62133011281 นางสาวอรยา บารมี
62133011282 นางสาวสุทธินันท� เพชรเล็ก
62133011283 นายวัชระ ทองมาก
62133011284 นายสุวิทย� พรหมทองแก1ว
62133011285 นางสาวซามีซา อาแว
62133011286 นางสาวกัลย�กมล อักษรมณี
62133011287 นางสาวลิต1า หมัดสมัน
62133011288 นางสาวนัฐริษา ลิ่มจําเริญ
62133011289 นางสาววิมลสิริ อินทสุข
62133011290 นางสาวมุสลีฮะห� ยีซา
62133011291 นางสาวนันทวัน เจ?ะอารง
62133011292 นายธนกร สุวรรณเจริญ
62133011293 นางสาวอารยา ยอสมเพชร
62133011294 นายศักด์ินรินทร� คงสุวรรณ
62133011295 นางสาวอนัญญา รัตนพิบูรณ�
62133011296 นายธนัตถ� ชูช6วย
62133011297 นางสาวนิซานียะห� อาแว
62133011298 นางสาวจุฑารัตน� แดงพลับ
62133011299 นางสาวฮัสมีซา มาตอแล
62133011300 นายบุญพิทักษ� สืบสม
62133011301 นายอรรถพล จันทร�อุไร
62133011302 นางสาวอาภาภรณ� อินจันทร�
62133011303 นางสาวจิตอําไพ ขุนทองเพ็ชร
62133011304 นางสาวอัญชิรา ทองขาว
62133011305 นางสาวลักษิกา อินทรัตน�
62133011306 นางสาวสุกัญญา ทองเหลือง
62133011307 นางสาวจุฑารัตน� ช6วยรัตน�
62133011308 นางสาวเบญจวรรณ แสนวิเศษ
62133011309 นางสาวกัญญาลักษณ� เพชรย1อย
62133011310 นางสาวเกษชญา หาญภาคภูมิ
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62133011311 นางสาวฐวรรณ�ชนก บุญพันธุ�
62133011312 นายอัซรี กลามอ
62133011313 นางสาวจารุภา วงศ�วาสนา
62133011314 นางสาวพัชรี ดุมลักษณ�
62133011315 นางสาวซูไรยา เจ?ะยา
62133011316 นางสาวอาอีดะห� เลาะยะผา
62133011317 นางสาวพิทยารัตน� รอดเอียด
62133011318 นางสาวศิรัญญา โกบปุเลา
62133011319 นางสาวปาจรีย� แก1วชนะ
62133011320 นางสาวศิริภา รัตนเดชา
62133011321 นางสาวปาตีเมาะ อาแวบือซา
62133011322 นายเริงศักด์ิ อินนาปา
62133011323 นางสาวซูไฮนี ดอเลาะ
62133011324 นางสาวทิพย�วรรณ จอนเอียด
62133011325 นางสาวลลิตา ถาวรรัตน�
62133011326 นางสาวพิชญาพร สุวรรณเลื่อน
62133011327 นายณัฐกมล แก1วเนียม
62133011328 นางสาวชฎาภรณ� เกศมี
62133011329 นางสาวรุจิมาศ นุทผล
62133011330 นางสาวปฏิมา งอปูแล
62133011331 นางสาวสูรีตา อายเดร�
62133011332 นางสาวสุกัญญา เหล6าประชาวิทย�
62133011333 นางสาวปทุมวดี โชติอรรคณิต
62133011334 นางสาวสุภาพร ช6วยจําแนก
62133011335 นางสาวศรินยา ไพโรจน�
62133011336 นางสาวสุไรยา โต?ะแดง
62133011337 นายวีรยุทธ พรหมเทพ
62133011338 นางสาวจิรวรรณ โสะพันธ�
62133011339 นางสาวพรณภัทร สิงห�หนู
62133011340 นายธีรศักด์ิ วิจิตรมะลิ
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62133011341 นางนารีรัตน� สุวิชญางกูร
62133011342 นางสาวนุชรดี ชุมช6วย
62133011343 นางสาวนัซเราะห� สะนิ
62133011344 นายสรรณ�ญพัทธ� สายทองแท1
62133011345 นางสาวธันยาภรณ� นิคมจิตต�
62133011346 นายเดชาพล ไชยจุติ
62133011347 นางสาวกัญญารัตน� ทิวคง
62133011348 ว6าที่ร1อยตรีอําพล ปานทะวงศ�
62133011349 นางสาววิชญาพร คงสม
62133011350 นายชินทัตต� ล6องแก1ว
62133011351 นายสิรวิทย� จิตเก้ือ
62133011352 นายฮาซัน มีดามี
62133011353 นางสาวสุวนันท� คงโต
62133011354 นางสาวรติรส สุขเกษม
62133011355 นางสาวคอสียาห� สะลี
62133011356 นางสาวนินูรีซัน สะนี
62133011357 นายยุทธนา ชูแสง
62133011358 นายจักรพันธ� สุขเพ็ง
62133011359 นายวิชาญ คงทอง
62133011360 นางสาวนาริน ปB[นกลาง
62133011361 นางสาวศรุตา หนูรักษ�
62133011362 นายสันติ ยุวเบญจพล
62133011363 นางสาวอัสมา นาวารี
62133011364 นางสาวพรภิรมย� กิตติวราภรณ�
62133011365 นางสาวปาลีมา ดอเลาะ
62133011366 นางสาวซัลวา บินสลาม
62133011367 นายวิโชติ อัญชนะ
62133011368 นายอนรรฆ นิอิสมัย
62133011369 นางสาวเฟาซียะห� ซาลัง
62133011370 นางสาวเอมฤทัย มิตรกูล
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62133011371 นายณัฐวุฒิ จารุพัตร
62133011372 นางสาวซัลวาตี ยา
62133011373 นางสาวซีตีคอดีเยาะห� สายวารี
62133011374 นางดารีซะห� เจ?ะอามะ
62133011375 นายอิบรอเฮม สาแมแว
62133011376 นางสาวมุทิตา พูลช6วย
62133011377 นางสมนึก ยอดทอง
62133011378 นางสาวจารุวรรณ เอียดฉิม
62133011379 นายมะกา ปBญจมานนท�
62133011380 นางสาวปารณีย� ศุภศรี
62133011381 นางสาวลัดดาวัลย� บินรินทร�
62133011382 นางสาวอารียา ยาเหล
62133011383 นางสาวยาลีนา บินมะ
62133011384 นายอนุกูล อินทโกศรี
62133011385 นางสาวคอรีเย?าะ สมาน
62133011386 นางสาวมาเรียนา บีฮิง
62133011387 นางสาวผกามาศ ไสยผอม
62133011388 นางปBทมา มาศจิตต�
62133011389 นางสาวญาณิศา บุษบก
62133011390 นางสาวอรทัย แก1วพันธ�
62133011391 นางสาวอารีย� เสนาะโสตร�
62133011392 นางสาวปวริศา ชุตินธร
62133011393 นางสาวศอดีกียะฮ� บิสนุม
62133011394 นางสาวปาริชาติ คงดํา
62133011395 นางสาวนูรฟ�ตรี อูมาสะ
62133011396 นางสาวปริยาภัทร แซ6เฮ6า
62133011397 นางสาวณัฏฐ�ชวัญช� โขยว่ันเซ6ง
62133011398 นางสาวปาจรีย� เกิดกูล
62133011399 นางสาวป�ยะฉัตร สมบูรณ�
62133011400 นางสาวสุภาพร เพ็งเล?าะ
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62133011401 นางสาวภัทรพร แก1วพิมพ�
62133011402 นางสาวพิไล ประดิษฐ�ธรรม
62133011403 นางสาวสโรชา ประทุมวัลย�
62133011404 นางสาวธัญญ�วรา สีลาภเก้ือ
62133011405 นางสาวนฤมล ขุนนุ1ย
62133011406 นางสาวฮายาต มะโร?ะ
62133011407 นายวิทวัช อุบลสุข
62133011408 นางสาวเสาวลักษณ� ทองทรัพย�
62133011409 นายรอมลี เจะดือราแม
62133011410 นางสาวยามีละ เจ?ะมะ
62133011411 นางอรวรรณ หนูคง
62133011412 นางสาวปวริสา สอวัฒนชาติ
62133011413 นางสาวจุไรวรรณ นาคะสะรี
62133011414 นางสาวสุริญณา ม่ันคง
62133011415 นายภูรีพัฒน� เพ็ญจํารัส
62133011416 นายสุริยเทพ แสงทอง
62133011417 นางสาวนุชรีย� หยูศรี
62133011418 นายอัสรี มะสาแม็ง
62133011419 นายรัฐนนท� ปาละวงศ�
62133011420 นางสาวกุญจนาท ธรรมชูโต
62133011421 นายณัฐกร วงศ�ชัย
62133011422 นางสาวกนกกาญจน� ขวัญคํา
62133011423 นายวิจิตร แก1วไฟ
62133011424 นางสาวสุพัตรา สิงห�โต
62133011425 นายอุสมาน กาซอ
62133011426 นางสาววีณา แก1วสม
62133011427 นางสาวสุดารัตน� คงดํา
62133011428 นางสาวจันทร�ทิมา พรหมเพ็ชร
62133011429 นางสาวดาราทิพย� สิทธิชัย
62133011430 สิบตํารวจโทชัยณรงค� แจ6มจันทา

หน1า 381 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133011431 นางสาวอาทิตยา หมาดหลี
62133011432 นางสาวสุภาวดี ผ6องศรี
62133011433 นางสาวปาตีฮะ มะแยแล
62133011434 นายธานัท วัฒนวรกิต
62133011435 นางสาวพรนภา เพ็ชรแก1วทอง
62133011436 นางสาวรอซีย?ะ มะลี
62133011437 นางสาวณิชรัตน� พานิชกรณ�
62133011438 นายอิทธิชัย เพ็ชรจําเนียร
62133011439 นายอานนท� อบมาลี
62133011440 นางสาวสีตีฟาตีมะห� สาและ
62133011441 นางสาวจุไรวรรณ ยอดดํา
62133011442 นางสาวชนากานต� พันธ�ฤทธ์ิดํา
62133011443 ว6าที่ร1อยตรีนวรต คงฉ1ง
62133011444 นางสาวรักษ�ชนก พราหมณี
62133011445 นางสาวนุรจีฮาน เจ?ะมัน
62133011446 นางสาวปุณชรัสม์ิ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
62133011447 นางสาวจุฑาทิพย� วงษ�มะยุรา
62133011448 นางสาวสิรินาถ เต?ะซ6วน
62133011449 นางสาวอาแอเสาะ ยูโซะ
62133011450 นางสาวจารุวรรณ รุ6งภิญโญ
62133011451 นางสาวนวลรัตน� พรมบุรี
62133011452 นายวรวิทย� แสงทวี
62133011453 นางสาวมูรฮายาตี จารง
62133011454 นายอํานาจ แกล1วทนงค�
62133011455 นางสาวนุชจิรา เทพจันทร�
62133011456 นางสาวฟารีซา ลาโฮ?ะยา
62133011457 นางสาวศิริรัตน� แก6นแก1ว
62133011458 นางสาวกนกวรรณ ถาวรเจริญ
62133011459 นางสาวนูไรด1า ดีสะธรรม
62133011460 นางสาวสุธาพร เพชรรักษ�
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62133011461 นางสาวยูรยา พูลศิลปS
62133011462 นางสาวธนพรรณ ศรีสุขใส
62133011463 นางสาวมูนา เจ?ะเต?ะ
62133011464 นายวราศิลปS เส็นสอ
62133011465 นางสาวนริศรา เนาวรัตน�
62133011466 นางสาวสุดารัตน� เวชประสิทธ์ิ
62133011467 นางสาวเมย�สินี ศีลบุตร
62133011468 นางสาวซูมัยยะห� ตีมุง
62133011469 นายณัฐพงษ� เอียดเต็ม
62133011470 นางสาวนูรีดา สะดี
62133011471 นายอะดิลัน สะนิ
62133011472 นางสาวสิรินธร ศรีคงคา
62133011473 นางสาวชนิตา สุรหมีน
62133011474 นางสาวต6วนเนาะ ต6วนบือราเฮง
62133011475 นางสาวอสมาภรณ� แก1วดํา
62133011476 นางกัยนา ป�[นแก1ว
62133011477 นางสาวสุอารีย� แก1วหนูนวน
62133011478 นายวิชญะ สุขกระจาย
62133011479 นางศตพร พร1อมมูล
62133011480 นางสาวอภิชญา ช6วยสุด
62133011481 นางสาวเบญศิริ ขุนจบเมือง
62133011482 นางสาวปพิชญา เขียวสด
62133011483 นางสาวชลนิตา ปลอดอ6อน
62133011484 นางสาวณัฐปภัสร� เสรีอภินันท�
62133011485 นางสาวธัสนีม แวยูโซ?ะ
62133011486 นางสาวรจรินทร� นิลอนันต�
62133011487 นางสาวพิมพ�พนิต บุญยกย6อง
62133011488 นางสาวไซเราะห� ดามะ
62133011489 นางสาวชนาพร สุขอนันต�
62133011490 นางสาววนิดา ชูปBญญา
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62133011491 นายศิริพงษ� ศิริวัฒน�
62133011492 นางสาวภทรชนก ฉิมเงิน
62133011493 นางสาวจริยา หนูวงค�
62133011494 นางสาวขวัญจิรา เยาว�ดํา
62133011495 นางสาววรลักษณ� แดงดี
62133011496 นางสาวทักษพร ศรีจันทร�
62133011497 นางสาวเยาวลักษณ� ทองวิไล
62133011498 นางสาวหนึ่งฤทัย โต?ะดิน
62133011499 นางสาวพิมพ�ศิริ พาหุมันโต
62133011500 นายสุนิทัศ นวนคีรี
62133011501 นางสาวแวนารีซัน แวมะนอง
62133011502 นายอิบรอเหม ชูแก1ว
62133011503 นางสาวแวรอไอณี แวดูยี
62133011504 นางสาวทิยานันท� ขัตติวงษ�
62133011505 นางสาวนุชดา แก1วรัตนา
62133011506 นางสาวปBณฑิตา ประชุมชนะ
62133011507 นางสาวซารีฮะห� อาแว
62133011508 นางสาวพัทธ�ธีรา ลอยแก1ว
62133011509 นางสาวปนัดดา มีสง
62133011510 นางสาววนิดา ต?ะปBญญา
62133011511 นายฉัตรนพล หม่ันเจริญ
62133011512 นางสาวอามานี เล็งนู
62133011513 นางสาวอาทิตา คงขํา
62133011514 นางสาวฟาซียะห� แวอีซอ
62133011515 นางสาวฟาริดา บิลังโหลด
62133011516 นายอาหามะ ยีเต?ะ
62133011517 นายจตุรนต� โพธ์ิแก1ว
62133011518 นางสาววาสนา จําปา
62133011519 นางสาวอัสมา เหมหีม
62133011520 นางสาวคอลีเยาะ วอเตะ
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62133011521 ว6าที่ร1อยตรีภาณุวัฒน� กาญจนสมบัติ
62133011522 นายอณน หมัดอารี
62133011523 นางสาวสมิตา แสงมณี
62133011524 นางสาวลัดดาวรรณ ไชยณรงค�
62133011525 นางสาวสมนธรรศ รอดชุม
62133011526 นายเธียรสิน ชูสิทธ์ิหิรัญ
62133011527 นางสาวสวรส อิสโร
62133011528 นายรัฐพงษ� สุวรรณป�ยะพันธ�
62133011529 นางสาวจิราพา พวงจิตร
62133011530 นางสาวพัชราภรณ� เพชรพรหม
62133011531 นางสาวซูนัยดะห� ปุโรง
62133011532 นางสาวภควรรณ ยืนยง
62133011533 นายปรเมศษ� ใจแก1ว
62133011534 นายมะซือมิง อาแว
62133011535 นางสาวฐิติกานต� คชกาญจน�
62133011536 นางสาวจันทร�จิรา ทองสาย
62133011537 นายจารุวัฒน� คงด1วง
62133011538 นางสาวธนิษฐา จันทาโยธิน
62133011539 นางสาวนูรีดา มูละแท
62133011540 นางสาวสุปราณี ราชเพ็ชร
62133011541 นางสาวซารีดา ฮะยีมะแซ
62133011542 นางสาวนิธิวดี ตูแวหมะ
62133011543 นางสาวรัชดา ไพนุสิน
62133011544 นายยศวริศ บริรักษ�
62133011545 นางสาวจารุณี ซุ1นสุวรรณ
62133011546 นางสาวป�ยนุช หาดแก1ว
62133011547 นางสาวอัฟรีดา ราตูยาแฮ
62133011548 นางสาวบรากีส หะยีตาเยะ
62133011549 นางสาวภาวิตา ขวัญเก้ือ
62133011550 นางสาวชไมภัค กันตะวงษ�
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62133011551 นางสาวรอฮีมะห� โตะลู
62133011552 นางสาวสราญรัตน� รักบรรจง
62133011553 นางสาววรารัตน� เพชรหวล
62133011554 นางสาวอามีหน?ะ เจ?ะมะ
62133011555 นางสาวอัสมา บิลโอ?ะ
62133011556 นายกิติศักด์ิ ชุ6มมาตร
62133011557 นางสาวพนิดา เส1งอิ่ม
62133011558 นางสาวพาตีเมาะ ลําเด?าะ
62133011559 นายอนุวัตน� รัตนกูล
62133011560 นางสาวอาอีด?ะ อูเซ็ง
62133011561 นายอัศวิน กุลชาติ
62133011562 นางสาวอัสมา ปะหวัง
62133011563 นางผาณิต รัตนบุญ
62133011564 นางสาวกัญญารัตน� สังขาว
62133011565 นายนารือวี หะยีมะดือเระ
62133011566 นางสาวมัซซูรีย� อับดุลอาซีส
62133011567 นางสาวอัญชลีพร เกตุแก1ว
62133011568 นางสาวนูราณี กุลหมวก
62133011569 นางสาวณัฐณิชา สุกแปJน
62133011570 นางสาวอัญชลี ดิเส็ม
62133011571 นางสาวทิพรัตน� โยมชูโต
62133011572 นางสาวฮุสนา มือเลาะหะแม
62133011573 นายสันธิชัย ศรีชุมพวง
62133011574 นางสาวนารีทิพย� อูมา
62133011575 นายพงษ�พิพัฒน� วีระประทุม
62133011576 นางสาวซากียะ สนิมาแต
62133011577 นางสาวฟารีสา เจ?ะหลง
62133011578 นางสาวซาฟDยะฮ� เซง
62133011579 นางสาวสิริขวัญ เบ็นหมาน
62133011580 นายเมธิชัย เตชภานุวัฒน�
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62133011581 นางสาวธันยารัตน� จันทะนา
62133011582 นายวีรพันธ� จันทร�หนู
62133011583 นางสาวสุพิชญา บุญศรี
62133011584 นายสยุมภู อินทรสาคร
62133011585 นายพลกฤษณ� จิวานิจ
62133011586 นางสาวมนิศา สุขศรีสังข�
62133011587 นายจรัสพงษ� มณี
62133011588 นางสาวเบญจพร แสงโสภา
62133011589 นางสาวอัมภวรรณ เพชรรัตน�
62133011590 นางสาวทรงพร สวนสง6า
62133011591 นายพลางกูร พุทธชาติ
62133011592 นายวศิน บัวอนนท�
62133011593 นางสาวอรอนงค� รัตน�ธิญาภรณ�
62133011594 นางสาวนูรีตา แลนิ
62133011595 นายชวกร อาจณรงค�
62133011596 นายไบตุลมาลย� อาแด
62133011597 นางสาวศิลาวรรณ สังข�ทอง
62133011598 ว6าที่ร1อยตรีหญิงญาฎามาศ พรหมอักษร
62133011599 นางสาวโนรีซัล วาเม?าะ
62133011600 นางสาวสิริรัตน� พรมภักดี
62133011601 ว6าที่ร1อยตรีธนาวิทย� จิตต�ภักดี
62133011602 นางสาวผกาแก1ว อุทัยแจ6ม
62133011603 นางสาวณัฐฐิกา ตาแก1ว
62133011604 นางสาวปารีณา สุวรรณมณี
62133011605 นางสาวนันทิยา ลําสา
62133011606 นายอัจฉริยะ ประกอบพุ6ม
62133011607 นางสาวกานต�รวี คงเพ็ง
62133011608 นางสาวปลูกขวัญ เสนีย�ชัย
62133011609 นางสาวมาซีเตาะห� เจะหะ
62133011610 นางสาวนาดียะห� แวสะแม

หน1า 387 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133011611 นางสาวผ6องพรรณ จํานงจิต
62133011612 นายวิชิต จันทสุวรรณ
62133011613 นางสาวจรินทร�ดาว เข้ียวแก1ว
62133011614 นางสาวประภัสสร ขวัญดํา
62133011615 นางสาวมาซูวิญ กาซา
62133011616 นายธนพงศ� ไกรจร
62133011617 นายวันสุไลมาน เจะแวมาแจ
62133011618 นางสาวนูรไอนี แสมงยี
62133011619 นางสาวพัชรียา สุวรรณวัฒน�
62133011620 นางสาวนุรฮายาตี ดือรอนิง
62133011621 นางสาวอามีน?ะ โตะดิน
62133011622 นางสาวขนิษฐา ทิพย�ดวง
62133011623 นายคณาพจน� เรืองแก1ว
62133011624 นางสาวปุณยานุช ละอองศิริวงศ�
62133011625 นายพสธร บัวสุวรรณ
62133011626 นางสาวจันทมาศ ขุนไชยทัน
62133011627 นางสาวเกวลีย� จิตตะนัง
62133011628 นายชนะสิทธ์ิ หมัดหมาน
62133011629 นายสิทธิกร จูดเดช
62133011630 นางสาวธญานี กะลาสี
62133011631 นางสาวณปภัช มณีแสง
62133011632 นางสาวกนธิชา โคตะมีย�
62133011633 นางสาวกิตติมา สระทอง
62133011634 นางสาวนูรีญา เจ?ะเงาะ
62133011635 นางสาวอนุตรา อินหมัน
62133011636 นายรัฐพร ทองแปJน
62133011637 นางสาววรรณิศา ทองแก1ว
62133011638 นางสาวพลอยรุ1ง คงคาวงศ�
62133011639 นางพัชราภรณ� เก้ือภักด์ิ
62133011640 นางสาวกนกพร บุญศิริ
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62133011641 นางสาวไลลา ยือโระ
62133011642 นายมารีกี มะแซ
62133011643 นางสาวกัญญรัตน� อุดมโภชน�
62133011644 นางสาวพัชรินทร� จันเพชร
62133011645 นางสาวจิระนันท� ชุมผอม
62133011646 นางสาวสุดารัตน� ประสานสงค�
62133011647 นางสาวอรพิณ กองเนตร
62133011648 นางสาวฉัตรธวัล เลิศชู
62133011649 นายณัฐภัทร จิตรหม้ัน
62133011650 นางสาวสุรีรัตน� จิตหม่ัน
62133011651 นางสาวนิตยา นาทอง
62133011652 นางสาวป�ยาณี แดเบาะ
62133011653 นางสาวกฤติยาณี ป�[นมี
62133011654 นางสาวปรารถนา นิลโมจน�
62133011655 นางสาวสุชาดา จันทร�เพ็ญ
62133011656 นายสาธร ชูอุบล
62133011657 นางสาวสุภาพร ศิริพันธุ�
62133011658 ว6าที่ ร.ต.ทศวรรษ ลาเฮศักด์ิสิทธ์ิ
62133011659 นางสาวพชรมน หวังชูแก1ว
62133011660 นายธนา หนูรัตน�แก1ว
62133011661 นางสาวอรพิน สามเสาร�
62133011662 นางสาวรัชนีวรรณ นาคประเสริฐ
62133011663 นางสาววรนาถ จันทสระ
62133011664 นางสาวสุกัลยา เหล6าสุวรรณ
62133011665 นายธนภัทร ปานมาศ
62133011666 นางสาวสุภัทรา สมัครงาน
62133011667 นางสาวโสภิดา ทิพย�สวัสด์ิ
62133011668 นางสาวมนัสวี พันธ�เปลี่ยน
62133011669 นางสาวรัศยา ศรีประเสริฐ
62133011670 นางสาวอัสญาณี สันตตินบีวงศ�
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62133011671 นางสาวปองทิพย� ปานเพ็ชร
62133011672 นายสุทธิพงศ� ปานสุข
62133011673 นางสาวจินตรียา ประพิณพงศ�
62133011674 นางสาววศินี เจริญธรรม
62133011675 นางสาวอัฟฟะห� ซูซามา
62133011676 นางสาวนิชนันท� ราชสีห�
62133011677 นางสาวอาซีย?ะห� มะดีเยาะ
62133011678 นายรีสัน อารีหมาน
62133011679 นางสาวนาซูฮา แมเราะ
62133011680 นางสาวอรชพร จันคง
62133011681 นางสาวสุลฟา แซลีมา
62133011682 นางสาวคนึงนิจ จุลนิล
62133011683 นางสาวศิริกัลยา ขุนอักษร
62133011684 นางสาววิลาวัณย� สุดทองคง
62133011685 นายวัชระ ชันวิจิตร
62133011686 นางสาวประภัสสร ล6องหน
62133011687 นายเลิศดนัย ทองขวิด
62133011688 นางสาวภัทราภรณ� มะณีบัว
62133011689 นางสาวอารีน6า สนูวงศ�
62133011690 นางสาวชลลดา เกาะทอง
62133011691 นายอารฟBน อับดุลเล?าะ
62133011692 นางสาวฟ�รดาวส� มาโร
62133011693 นายอนิรุจน� สมบูรณ�
62133011694 นายปรมินทร� แดงคง
62133011695 นายพิทวัส นวลศรี
62133011696 นางสาวมัซณี ดือราแม
62133011697 นางสาวอนัญญา อนันตพงศ�
62133011698 นางสาวธมลวรรณ แก1วศรี
62133011699 นางสาวสุวภัทร แคยิหวา
62133011700 นายยุทธภูมิ พงษ�ปกาวรินทร�
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62133011701 นายพิเศษ ภาติกะโชดก
62133011702 นางสาวฮารีซะ ยูโซะ
62133011703 นางสาวเบญจา เส็นดาโอ?ะ
62133011704 นางสาวนิรมล รัตนกาล
62133011705 นางสาวนินูรีซัน ยะ
62133011706 นายอาดือนัน สะดียามู
62133011707 นางสุนันทา ทับชา
62133011708 นายนิยามิน เจ?ะเลาะ
62133011709 นางสาวศศิวิมล เนติเวชวิทยา
62133011710 นางสาวกัญญารัตน� ลาวตุม
62133011711 นางสาวสุปรีดา เพชรรัตน�
62133011712 นางสาววริษา ผลวิเชียร
62133011713 นางสาวนูรฮายาตี จารง
62133011714 นายปรเมศวร� แก1วศรีบุญ
62133011715 นายอภิวัฒน� ศิริวัฒน�
62133011716 นางสาวดารณี วิเชียร
62133011717 นางสาวศุภลักษณ� โฉมอุไพ
62133011718 นางสาวคัทลียา ทับพรหม
62133011719 นายมูฮําหมัด ดิงพะแน
62133011720 นางสาวอทิตยา นุ6นนุ1ย
62133011721 นางสาวซอลีฮะ อาบูวะ
62133011722 นายวสันต� ศรีใหม
62133011723 นางสาวทิตศรา ชูชื่น
62133011724 นางสาวมุฑิตา บุญอนันต�
62133011725 นางสาววรางคณา วัฏิสุ
62133011726 นางสาวศุภพิสาข� อรนพ
62133011727 นางสาวสุกัลยา หวันสู
62133011728 นางสาวจุฑารัตน� เดชสุวรรณ
62133011729 นางสาวเนาวรัตน� ซอแก1ว
62133011730 นางสาวกมลพรรณ กะราลัย
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62133011731 นางสาวนะดา หลานตํา
62133011732 นางสาวพรรษา แม
62133011733 นายศรัณยู คงศรี
62133011734 นางสาวนูรีซัม หะยีกาเล็ง
62133011735 นายณัฐวัชร บัวมาก
62133011736 นางสาวกนิษฐา ทิพทอง
62133011737 นายอภิวัฒน� เก้ือพิริยกุล
62133011738 นางสาวป�ยะฉัตร เราเจริญ
62133011739 นางสาวรุ6งฤดี แก1วล6องลอย
62133011740 นายอาหามะ สาหะ
62133011741 นายจิรัชยา เนาวปฎิเวช
62133011742 นางสาวฮัฟซะห� มะเระ
62133011743 นางสาวดวงฤทัย สุขศิริพัฒน�
62133011744 นางสาวอริสา สุวิทย�
62133011745 นายอิสรามีน เวาะแม
62133011746 นางสาวอทิตยา จันทรชิต
62133011747 นายเอกพล กาซอ
62133011748 นางสาวจริยา ย6องซ้ี
62133011749 นางสาวมารียัน หะยีแยนา
62133011750 นางสาวสุนิษา วงศ�กระพันธ�
62133011751 นางสาวประดับทิพย� ลอยชื่น
62133011752 นางสาวกัสมี ตาแนแม
62133011753 นางสาวฟาติน แวกะจิ
62133011754 นางสาวปูยีย?ะฮ� ฮารี
62133011755 นางสาวมัสลีนา เหมหลํา
62133011756 นางสาวศิริพร รองเดช
62133011757 นายสรยุทธ แก1วสุวรรณ�
62133011758 นางสาวจุลีวรรณ สังขาว
62133011759 นางสาวนูรียะห� กือมะ
62133011760 นายนัฐพล ดําอินทร�
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62133011761 นายสุทธิศักด์ิ วัชราภรณ�
62133011762 นางสาวซูเฟDยะ กาโฮง
62133011763 นางสาวเสาวนีย� หะยีอุมา
62133011764 นางสาวสุพิชชา บรรดาลลักษณ�
62133011765 นางสาวมินตรา พูลทอง
62133011766 นางสาวฮาลีพา เจ?ะปอ
62133011767 นายณัฐนนท� ขุนราม
62133011768 นางสาวรุ6งทิวา รอดเปลี่ยน
62133011769 นายอาซาล หมัดเด็น
62133011770 นางสาวอานีดา ดือราแม
62133011771 นางสาวธันย�ชนก รัติโชติ
62133011772 นางสาวพิชญ�อร เพ็งสกุล
62133011773 นางสาวอุมาวรรณ เมฆสว6าง
62133011774 นางสาวลดาวัลย� ขวัญเพชร
62133011775 นางสาวกาญจนา ร6มแก1ว
62133011776 นางสาวอมราพร หลงแก1ว
62133011777 นางสาวพิมพ�พจี จู1ห1อง
62133011778 นางสาวพัทยา เกกินะ
62133011779 นางสาวทัศนีย� โพธ์ิขวัญ
62133011780 นายกรกช ผลไชย
62133011781 นางสาวสาวิตรี แก1วหนู
62133011782 นางสาวจุฑารัตน� มัธยม
62133011783 นางสาวณัชชา กิติยามาตย�
62133011784 นายธีธัช สุขทรัพย�สร1าง
62133011785 นายรีดูวาน ยีอามะ
62133011786 นายอุสมาน ยีอาลี
62133011787 นางสาวกุลปริยา ซุ1ยขาว
62133011788 นางสาววรรณิดา เถาถวิล
62133011789 นางสาวนาเดีย สะรี
62133011790 นางสาวอังคณา ศักด์ิย้ิม
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62133011791 นายปภพ ศรีสวัสด์ิ
62133011792 นางสาวรุสนีดา สาเม?าะ
62133011793 นางสาวภัชราณิศร� ศรีนวลกล1า
62133011794 นางสาวอานีซะห� เจ?ะเตะ
62133011795 นางสาววรางคณา คุ1มดี
62133011796 นางสาวอริสา หะยี
62133011797 สิบเอกมาศรุทธ ปBกษา
62133011798 นายศิวทัต พันธุ�มณี
62133011799 นางสาวบุษบาปภา วงศ�อรุณ
62133011800 นางสาวกาญจนา วิทยารัตน�
62133011801 นางสาวโชติกา อ6องรัตนา
62133011802 นางสาวเจนจิรา ชายแก1ว
62133011803 นางสาวสุดารัตน� รักเกิด
62133011804 นางสาวนาสูฮา เจะแต
62133011805 นายซูเฟDยน สามะอาลี
62133011806 นายพล ชาญแท1
62133011807 นายซาอูดี สาและ
62133011808 นางสาวทิพย�ฤดี โลหะวิจารณ�
62133011809 นายสราวุธ ชูจันทร�
62133011810 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�แก1ว
62133011811 นางสาววรรณา อั้งก่ี
62133011812 นางสาวนันทนิตย� พูนพงษ�
62133011813 นางสาวอลิสา เพ่ิมพูล
62133011814 นางสาวรัตติยา เพ็ชร�วิโรจน�
62133011815 นางสาววิยะดา รักฤทธ์ิ
62133011816 นางสาวผกาวรรณ โยธาทิพย�
62133011817 นางสาวปานเลขา คํามณี
62133011818 นางสาวสุวนิดา พงศ�ประยูร
62133011819 นายพัชรวิชญ� ศรีไสยเพชร
62133011820 นายอาพิส เหสามี

หน1า 394 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133011821 นางสาวระวีวรรณ เกลี้ยงเกลา
62133011822 นางสาวซีลมี อับดุลเลาะ
62133011823 นางสาวพารีดะห� สะแต
62133011824 นางสาวกนกพร อภัยรัตน�
62133011825 นางสาววานิสา แสงแก1ว
62133011826 นางสาวอุไรมาห� สามาแห
62133011827 นางสาวอริสา อ6องแก1ว
62133011828 นางวิภา นาคฤทธ์ิ
62133011829 นางทัศนียา มุสิกสังข�
62133011830 นางสาวฟาฏิมะฮ� บาโง
62133011831 นางสาวณัฐกานต� ขวัญหม1ง
62133011832 นางสาวสรัสวดี โชติไชยชีวิน
62133011833 นางสาวทิพวรรณ จันทร�เจ1ย
62133011834 นางสาวอามีเน?าะ ยือลาบอ
62133011835 นางสาวพิมพ�ใจ แก1วมณี
62133011836 นางสาวรอซียะห� ดอเลาะ
62133011837 นางสาวนูรีซัน ขาเร็ง
62133011838 นายณัฐนนท� สุขจันทร�
62133011839 นางสาวอลิสา โคจีจุล
62133011840 นางสาวนัฐธิดา เสนาจิตร
62133011841 นายอรรถศกรญ� สุวรรณโรจน�
62133011842 นายยุทธนา จันทร�ส6งแก1ว
62133011843 นางสาวอุษา เส็นเส็ม
62133011844 นายไกรฤทธ์ิ นาคมรกต
62133011845 นายมโน คงสุข
62133011846 นางสาวเซาดะห� ปอเจาะ
62133011847 นางสาวไอเดียร� สาและ
62133011848 นางสาวนภาวรรณ มหารงศ�
62133011849 นางสาววรัชยา สหะวิริยะ
62133011850 นายจิราวุฒิ ประทุมวัลย�
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62133011851 นางสาวณยานุช เนื่องแก1ว
62133011852 นางปรียาภัทร� ขุนฤทธ์ิแก1ว
62133011853 นางสาวปBทมวรรณ ธงไชย
62133011854 นางสาวผานิตา ดุษณี
62133011855 นางสาวฟาตีม?ะ หมาดบากา
62133011856 นางสาวพัชรี ฤทธิเดช
62133011857 นางสาวกิตติยา วิจิตร�
62133011858 นางสาวป�ยะภรณ� คัณทักษ�
62133011859 นางสาวนูรีน ชาฮะ
62133011860 นางสาวสุคนธ�ฑา พรหมอินแก1ว
62133011861 นายภูวรรณ สุวรรณหอม
62133011862 นางสาวนูรยารียะห� ดะแซ
62133011863 นางสาวนัตติญา สิงห�อินทร�
62133011864 นางสาวชลลดา ชุมคง
62133011865 นางสาวนูรีซัน ยีอูดิง
62133011866 นางสาวนฏพร ไกรสวัสด์ิ
62133011867 นางสาวชนานาฎ สังขพันธ�
62133011868 นางสาวปวีณา นวนดี
62133011869 นางสาวศุภรัตน� มุ6งงาน
62133011870 นางสาวมัรยาตี สะมะหะมะ
62133011871 นางสาวนันทวดี ลดาพรหมทอง
62133011872 นายอดุลเดช โต?ะแอ
62133011873 นางสาวอุมัยดา หมาดอะหิน
62133011874 นางกาญจนา สุวรรณภูมิ
62133011875 นายกฤษดา หลีสุหลง
62133011876 นางสาวนวิยา เขียวบุญจันทร�
62133011877 นายธีรพล เสนาทิพย�
62133011878 นายกันตพิชญ� เสนาธิบดี
62133011879 นางสาวจิราพร ต1งมิตร
62133011880 นางสาวบุญวดี สุขทร
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62133011881 นางสาวมารินา ฝJายเส็ม
62133011882 นางสาวอัจฉรา พรมสุวรรณ�
62133011883 นางสาวกิริยา ผลไชย
62133011884 นายนรพิชญ� เลื่องลือ
62133011885 นางสาวจันทร�วิมล หนูคําสวน
62133011886 นางสาวนิศรา ตัณฑเสน
62133011887 นางสาวนุชนูรีน ห1ามอาด
62133011888 นางสาวกันธิชา เกือแก1ว
62133011889 นายนัฐพล จันทร�แดง
62133011890 นางสาวนุรอาสิกิน มะแซสะอิ
62133011891 นางสาวพะเยาว� นุ6นนุ6ม
62133011892 นางสาวภัทรวดี พูลสวัสด์ิ
62133011893 นางสาวสตาร� นุ6งอาหลี
62133011894 ว6าที่รตฐาปกรณ� เหมโกทวีทรัพย�
62133011895 นางสาวเรวดี สุขสวัสด์ิ
62133011896 นายจิระวิน ศิริพงศ�
62133011897 นางสาวนัจนันท� วรรณรัตน�
62133011898 นางสาวนูรนัยนี ลาเตะ
62133011899 นางสาวกนกวรรณ มุสิกรังศรี
62133011900 นายมนตรี นุ6มเรือง
62133011901 นางสาวนิธิดา จิตนุรักษ�
62133011902 นางสาวชมพูนท จิตสุวรรณ
62133011903 นางสาวกัลยรัตน� ตันรุ6งเรืองทวี
62133011904 นางสาวลาตีปMะ มะ
62133011905 นางสาวกรรณิกา สุนันต?ะ
62133011906 นางสาวมาสตูรา อบูบักร�
62133011907 นายซูฮารี อับดุลลี
62133011908 นางสาวอภิญญา พลันสังเกตุ
62133011909 นางสาวธันวดี วิทยสุจินต�
62133011910 นายอัรWุมันด� สาเหล1

หน1า 397 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133011911 นางสาวพิมลพรรณ วัฒนคีรี
62133011912 นางสาวอริษา ค1าข้ึน
62133011913 นางสาวซัลวานิส วาลี
62133011914 นายศิวพงษ� จุลพันธ�
62133011915 นางสาวสิเรียม นุ6งอาหลี
62133011916 นายสุริยา คงมาก
62133011917 นางสาวทิวา อารมณ�
62133011918 นางสาววริศรา จีระโร
62133011919 นางสาวเพ็ญพิชชา กลึงวงศ�
62133011920 นางสาวณัฐธิดา โยธาประเสริฐ
62133011921 นางสาวสุดารัตน� เพชรรัตน�
62133011922 นางสาวดุษฎี เขาหลัก
62133011923 นางสาวประภาพร พิบูลย�ผล
62133011924 นางสาวกณิกนันต� เลื่อนแก1ว
62133011925 นางสาววันดี สุดใจ
62133011926 นางสาวอริษา สุนทรพจน�
62133011927 นางสาวสุชีรา วสุลีวรรณ�
62133011928 นางสาวนัสรูฮา อับดุลราซิ
62133011929 นางสาวนูรฟาซีลา อามิง
62133011930 นางสาวศวรรยา ชูเชิด
62133011931 นายณธายุ จันมณี
62133011932 นางสาวอภิชญา รัญดร
62133011933 นายนครินทร� ศรีริกานนท�
62133011934 นายธนเดช ไสยสุวรรณ
62133011935 นางสาวนารีนุช แซะลํามา
62133011936 นายณัฐภัทร ดวงน้ําแก1ว
62133011937 นางสาวจุฬาลักษณ� ชูช6วย
62133011938 นางสาวจารุวรรณ ด1วนมี
62133011939 นางสาวจิราวรรณ หนูนิ่ม
62133011940 นางสาวสิริณญา แย1มจังหวัด
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62133011941 นางสาวซอฟDย?ะ หะยีอาบู
62133011942 นางสาวสุทธิดา บินพะ
62133011943 นางสาวป�ยนันท� พ่ึงแสง
62133011944 ว6าที่ร1อยตรีศุภชัย ต้ินสั้น
62133011945 นางสาวพรลภัส รัตนมณี
62133011946 นายพฤฒิพงศ� ชัยสิทธ์ิ
62133011947 นางสาวฮาซามี ยาคอ
62133011948 นางสาวพิชญดา ประทิศ
62133011949 นางสาวกมลพรรณ หนูทอง
62133011950 นางสาวเพชรศิริ เพชรหนองชุม
62133011951 นางสาว.ณัฐณิชา ไพชํานาญ
62133011952 นางสาวซูไรณี หะมะ
62133011953 นางสาวภูริชญา ขันทอง
62133011954 นางสาวนูรูลฮูดา บาเหะ
62133011955 นางสาวนฏกร ณ พัทลุง
62133011956 นางสาวอาทิตยา เต็มรัตน�
62133011957 นางสาวอักษรลักษณ� เด6นสันติกุล
62133011958 นางสาวดวงพร เกลี้ยงกลม
62133011959 นางสาวเสาวลักษณ� แสงจันทร�
62133011960 นางสาวอภิญญา คุณสงค�
62133011961 นางสาวทิวาพร หมัดโส?ะ
62133011962 นายพนมกร แซ6จิว
62133011963 นายอับดุลเลาะ ฮามะ
62133011964 นางสาวยุวดี ฤทธิสุนทร
62133011965 นายนพดล เหล็บโต?ะเหม?าะ
62133011966 นางสาวอาอีดะ ละหมาน
62133011967 นายดุลยวัต ปราโมทย�อนันต�
62133011968 นางสาวลลิตา สิงห�ทอง
62133011969 นางสาววราภรณ� พุฒแก1ว
62133011970 นางสาวรุสนา สมาแอ
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62133011971 นางสาวกิตติญา ทองสุข
62133011972 นางสาวลักษมณ ช6วยนุ6ม
62133011973 นายวุฒิชัย รักษา
62133011974 นายอัสมี อะตะบู
62133011975 นางสาวศิริรัตน� มูซอ
62133011976 นายซุอัยดีย� ออสันตินุตสกุล
62133011977 นางสาวศรัณยา แซ6ซ้ิม
62133011978 นางสาวนิสรินทร� กูวิง
62133011979 นางสาวนุชนาถ ด1วงช6วย
62133011980 นายอรัณย� ดือราแม
62133011981 นางสาวคอปเสาะห� ซา
62133011982 นางสาวสุไรดา ลีเปUง
62133011983 นางสาววิมลรัตน� สุวรรณละออง
62133011984 นายเอกชัย ฉิมลี
62133011985 นายภาณุวัฒน� ชัยโชติ
62133011986 นางสาวนูรีย?ะ ดือราแม
62133011987 นางสาวณัฐทิยา ทองมี
62133011988 นางสาวนูรุลอีมาน บุวา
62133011989 นางสาวพัชรีภรณ� ทองรอด
62133011990 นายอับดุลเลาะ แป
62133011991 นางสาวณัฐชญา ลํางาม
62133011992 นางสาวรอสีดา ดาโอะ
62133011993 นายแวซาบูดิง แวดูยี
62133011994 นางอธิฐาน ขุนจันทร�
62133011995 นางสาวนริศรา มีคลองแบ6ง
62133011996 นายจักรวรรด์ิ สงย1อย
62133011997 นางสาวปBทมา ชูสิงห�แค
62133011998 นางสาวนิศารัตน� ยกแก1ว
62133011999 นางสาวอัสรา บัวเผียน
62133012000 นางสาวจิราภรณ� พ6วงแสง
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62133012001 นางสาวสกุลพร อาซ1าย
62133012002 นางกรรณิกา สอหน?ะ
62133012003 นางสาวศรัญญา จันทร�ดํา
62133012004 นายอโณทัย พบครุฑ
62133012005 นางสาวนุชศรา ยอดราช
62133012006 นางสาวสุรายดา เจะหะ
62133012007 นางสาวสุมินตรา นบนอบ
62133012008 นางสาวอคีสราณีย� ดอเล?าะ
62133012009 นางสาวนฤมล สุนทรกิจจาภรณ�
62133012010 นางสาววิลาวัลย� ขวัญทอง
62133012011 นางสาวรูฮานา วามะ
62133012012 นางยามีล?ะ อาแว
62133012013 นางสาวศิริพร ว่ันเก้ือ
62133012014 นายนฤทธ์ิ ยอดนวล
62133012015 นางสาวสราลี คชินทร
62133012016 นางสาวณัฐสิมา เส็มสัน
62133012017 นางสาวมนตา สุวรรณคีรี
62133012018 นางสาวปวีณา บุตรราษฎร�
62133012019 นางสาวจุฬาลักษณ� ซ่ือตรง
62133012020 นางสาวกมลลักษณ� สุขแพง
62133012021 นางสาวกุมารี สุวรรณสิน
62133012022 นางสาวแวนูรอาซิกีน รักอํานวยศิลปS
62133012023 นางสาวณัฐพร พรหมเจียม
62133012024 นางสาวยุวดี พรมแก1ว
62133012025 นางสาวนันทิตา หมู6เฮง
62133012026 นางสาววรรษมล ฤทธิไพโรจน�
62133012027 นางสาวอารณี ตาเละ
62133012028 นางสาวณัฐภัชศร ทองมา
62133012029 นายสุธี ศิริภักดี
62133012030 นางสาวฟาราตีกะห� ลอแม
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62133012031 นางสาวซัยนีย� แมเร?าะ
62133012032 นางสาวเบญจลักษณ� นิลวงค�
62133012033 นายมูฮัมหมัดอาฟDร� แตบาตู
62133012034 นางสาวชิดชนก ชุมแก1ว
62133012035 นายศุภฤกษ� ชํานาญราช
62133012036 ว6าที่ รต.หญิงป�[นจุฬา ชูกรณ�
62133012037 นายเธียรนริศ สุวรรณชนะวงษ�
62133012038 นางสาวพัตชญา พรหมแก1ว
62133012039 นางสาวสุดา นุ1ยตีเตบ
62133012040 นายรัฐศาสตร� เครือทอง
62133012041 นางสาวศศิธร หนูเอียด
62133012042 นางสาววรวรรณ ขวัญแก1ว
62133012043 นางสาวกูโนรวาฮีดา พระพิทักษ�
62133012044 นางสาวผลดา ชูสิงห�
62133012045 นางสาวอุรชา ชัยรัตน�
62133012046 นายวสุพล ชูช6วย
62133012047 นางสาวพิชามญชุ� สุวรรณมณี
62133012048 นางสาวสิรินทร� โสะหาบ
62133012049 นางสาวนัฐติยา เหมหมัน
62133012050 นางสาวมณีรัตน� เขียวทอง
62133012051 นางวนิดา แก1วมณี
62133012052 นายวิศรุต ชุมภูทอง
62133012053 นายซูลกิฟลี ยามู
62133012054 นายธีรพงษ� ลิ่มเฮง
62133012055 นางสาววัชราภรณ� ทองมาก
62133012056 นางสาวกนกวรรณ บุญไหล
62133012057 นางนูรรา อารง
62133012058 นางสาวธมลวรรณ สาม6าน
62133012059 นางสาวนลัทพร หมวดจันทร�
62133012060 นางสาวพัชรวลัย อุทัยรังษี
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62133012061 นางสาวรุสบีบี แซะอาหลี
62133012062 นางสาววันนิสาอ� ฮาลีมสุลัยม�
62133012063 นายนฤดล วงค�สุวรรณ
62133012064 นางวไลลักษณ� ชนะสิทธ์ิ
62133012065 นางสาวอริสา รัตนมาศ
62133012066 นางสาวอัฟยะห� เด็ง
62133012067 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทร�วิจิตร
62133012068 นางสาวนุชจรี อาจกิจ
62133012069 นางสาวพิชญา ตนยะแหละ
62133012070 นายอุสมาน เจ?ะมูซอ
62133012071 นางสาวกรรณิกา ไทรมะเริง
62133012072 นายนิอิสมาน ตูแวงีงิง
62133012073 นางสาวณัฐสุดา หวังแก1ว
62133012074 นางสาวณิชกานต� เจตสารัตน�
62133012075 นายป�ยวัฒน� พุทธรัตน�
62133012076 นายนรากร จันทร�จิตตะการ
62133012077 นายอัดลี สะมะแอ
62133012078 นางสาวโซฟDยา เจะหลง
62133012079 นางสาวซีตีฮายา เซะมาเระ
62133012080 ส.ต.ท.ศตวรรษ ขวัญชัย
62133012081 นางสาวนูรีซัน เจ?ะเลาะ
62133012082 นางสาวอาลิสา หมัดหลี
62133012083 นายมูนิร ใจดี
62133012084 นายจิรายุทธ� เจ?ะอีซอ
62133012085 นางสาววาทินี ทองคํา
62133012086 นางสาวนิตยา รอดแก1ว
62133012087 นายเฉลิมฤทธ์ิ โชติธรรมโม
62133012088 นางสาวซัมซีย?ะ หะยีสาและ
62133012089 นางสาวอังคณา รามภักดี
62133012090 นางสาวศิราณี สว6างวัน
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62133012091 นางสาวนิภาวรรณ เนียมเกลี้ยง
62133012092 นายกรีพล สายชนะพันธ�
62133012093 นางสาวอรรถพร ศิรินุพงศ�
62133012094 นางสาวรสศคนธ� จิตต�โสภา
62133012095 นางสาวซีตีซอฟู บือราเฮง
62133012096 นายอรรถพล แก1วนวล
62133012097 นางสาวกรณิกา พฤกษะศรี
62133012098 นางสาวนันทยา เปาะทอง
62133012099 นางสาวมะลิยา กองจันทร�
62133012100 นายเอกชัย จรเอียด
62133012101 นางสาวทิพยวรรณ เกิดมี
62133012102 นายธีรยุทธ เบ็ญระเหม
62133012103 นางสาวอัสลีนา โต?ะแมะ
62133012104 นางสาวฟาดีละห� กีละ
62133012105 นางสาวอาซียัน แสบีดิง
62133012106 นางสาวชลธิชา เลจ1าย
62133012107 นายณธฤต ศิริอนันต�
62133012108 นางสาวโชติกา ยางทอง
62133012109 นางสาววรัชญาณ�นันข� เทพอุบล
62133012110 นางสาวเมธาวี จันทร�คง
62133012111 นางสาวบงกช ทิพยมนตรี
62133012112 นายถิระวุฒิ ชัยรัตน�
62133012113 นางสาวณีรนุช แก1วทอง
62133012114 นางสาวปรียานุช พุทธวี
62133012115 นางสาวนาดาร� สามะ
62133012116 นายนริศร ชัยรักษ�
62133012117 นางสาวอาภาศรี หลีเหล็ก
62133012118 นางสาวทัตชญา สุดสาย
62133012119 นางสาวเกวรี ปานถาวร
62133012120 นางสาวพรเพ็ญ เม6งช6วย
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62133012121 นางดวงใจ ด1วงปาน
62133012122 นายอภิเชษฐ� หมัดโหร?ะ
62133012123 นางสาวผกาวรรณ เพ็งหนู
62133012124 นางสาวซูลฟา โตะเฮง
62133012125 นางอัซนีย�ซา ยูโซะ
62133012126 นางสาวชริษา จันทร�แก1ว
62133012127 นายสุทธวิชญ� กออนันตกุล
62133012128 ว6าที่ร1อยตรีชาลารัตน� กลิ่นน้ําหอม
62133012129 นายธรรมรัตน� พลพันธุ�
62133012130 นางสาวอรวรรณ จันทรธนู
62133012131 นางสาววีณา คิดรอบ
62133012132 นายสดายุ ขวัญนิมิตร
62133012133 นายวันชาติ สุวรรณมณี
62133012134 นางสาวชนนิกานต� แก1วแก6นเพชร
62133012135 นางสาวอานีตา สามามะ
62133012136 นางสาวณวรรณ เพชรสังข�
62133012137 นางสาวสุธาทิพย� โหดสุบ
62133012138 นางสาวยลรดี โต?ะบ6าหมะ
62133012139 นายธีรศักด์ิ บินมูซอ
62133012140 นายอัครเดช จันทร�เมือง
62133012141 นายศักรินทร� เก้ือเส1ง
62133012142 นางสาวกําไลทิพย� ฐานะพันธุ�
62133012143 นางสาวเดียนา เฮงยามา
62133012144 นายวรัญWู หนูนะ
62133012145 นางสาววิมลรัตน� บางโสก
62133012146 นางสาวยัสมี โตะ
62133012147 นางสาวแพรพรรณ จันวนา
62133012148 นางสาวบัณฑิตา ปD[แก1ว
62133012149 นางสาวจุติพร รักดี
62133012150 นางสาวพิมพ�ชนก สะมะแอ
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62133012151 นางสาวจรรยพร แซ6ลิ่ม
62133012152 นายสวราชย� อูนดํา
62133012153 นายฟาริด บิลยะแม
62133012154 นางสาววนิสา ดีลแหละ
62133012155 นางสาวทศพร สมคิด
62133012156 นางสาวมุสลีฮะฮ� มาสนิท
62133012157 นายอภิชาติ มะยูโซ?ะ
62133012158 นางสาวธีริศรา บุญสุวงศ�
62133012159 นางสาวนภวรรณ มหาศักด์ิพันธ�
62133012160 นายวุฒิชัย แช6มช1อย
62133012161 นางนวรัตน� บุญทิพย�
62133012162 นายสะอาดรอนีย� มะนอ
62133012163 นางสาวนูรไรมี ปDแว
62133012164 นางสาวการีมะห� เจะอาแซ
62133012165 นางสาววราวรรณ ศรีพัตร
62133012166 นางสาวกรองกาญจน� ฤกษ�ดี
62133012167 นางสาวจิรภัทร� พานแสง
62133012168 นางสาวเจนจิรา ดอเล?าะ
62133012169 นางป�ยะภรณ� มณีโชติ
62133012170 นายนัฐวุฒิ เจ1าฝBน
62133012171 นางสาวศรีวิมล สกุลดิษฐ
62133012172 นางสาวชาลิต1า มรรคาเขต
62133012173 นางสาวเสาวณีย� พิมวงศ�
62133012174 นายอดิศักด์ิ สังยาหยา
62133012175 นางสาวลักษิกา แก1วจันทร�
62133012176 นางสาวพรอุมา แก1วแก6นจันทร�
62133012177 นางสาวเพ็ญศรี พรหมแก1ว
62133012178 นางสาวพรพิมล รองชูเพ็ง
62133012179 นางฟารียา ตาเอ
62133012180 นางสาวปนัฐฎา สุวรรณโณ
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62133012181 นางสาวซอลีฮ?ะ หมีนพราน
62133012182 นางสาวดารินทร� โบ6โสย
62133012183 นางสาวฮาฟDรา ซีเซ็ง
62133012184 นางศิรประภา แซ6ภู6
62133012185 นายนวพล ณ พัทลุง
62133012186 นางสาวนารีรัตน� น1อยสร1าง
62133012187 นางสาวนูรอัยนี เจะบาการ�
62133012188 นางสาวฮัสลินดา หะยีมะ
62133012189 นางสาวนูรีซัน ดือราโอะ
62133012190 นายธีรพงศ� การดี
62133012191 นางสาวโศภิษฐา สมสุข
62133012192 นางสาวรัตนี พันธุรัตน�
62133012193 นางสาวดวงใจ บุญทิก
62133012194 นายสิทธิพร กป�ลกาญจน�
62133012195 นางสาวฮูดา เวาะเลาะ
62133012196 นางสาวฟ�รฮานา หะแวกาจิ
62133012197 นางสาวฮานีฟะห� อาแซ
62133012198 นางสาววิชิดา เชาว�ทวี
62133012199 นายกรวิชญ� อักษรศรี
62133012200 นางสาวจันจิรา ชูทอง
62133012201 นายมะรอกิ เด็ง
62133012202 นางสาวมูรณี ทาบาโร?ะ
62133012203 นางสาวขวัญชนก ชูมาลี
62133012204 นางสาวเนตรนภา คงสุวรรณ
62133012205 นางสาวสุดธิดา แสงทอง
62133012206 นางสาวนิแอเสาะ คูมา
62133012207 นายวีรวัฒน� ชุมช6วย
62133012208 นางสาวนิอัสมาลีน หะยีมะซะ
62133012209 นางสาวกันต�กนิษฐ� บุญเพชรแก1ว
62133012210 นางสาวเลิศขวัญ ดาบเงิน
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62133012211 นายคเณศ สงเดช
62133012212 นางสาวฟDตรียา ด้ันดี
62133012213 นางสาวมัญชุภา ชัยโชติ
62133012214 นางสาวณัฏฐณิชา ทรัพย�มี
62133012215 นางสาวชนัษฎา หนูรอด
62133012216 นางสาวกนิษฐา สมเปลี่ยน
62133012217 นางสาวดรุวรรณ ชัยวิชิต
62133012218 นางสาวซาฟDยะห� อารง
62133012219 นายธนดล จันทวงศ�
62133012220 นางสาวจิราพร แซ6เอียม
62133012221 นางสาวยีสมูณีย� อาลี
62133012222 นางสาวปBณฑ�ชนก แก1วโชติ
62133012223 นางสาวรัตนากร โต?ะเอียด
62133012224 นางสาวชลิตา บ6าวแช6มช1อย
62133012225 นายฐิติ หนูราช
62133012226 นางสาวนิษฐาภรณ� รัตนประดิษฐ�
62133012227 นายอิมรัน ยีเฮง
62133012228 นางสาวสุวรรณา แก1วมณี
62133012229 นางสาวนิธิพร คงแก1ว
62133012230 นางสาวอีซานา อาแว
62133012231 นางสาวสนธเยศ ขํานุรักษ�
62133012232 นางสาวอารีนา ลาเด็ง
62133012233 นางสาวขนิษฐา บัวทอง
62133012234 นางสาวภิญญดา อิสสะโร
62133012235 นายธนพัฒน� ทองอยู6
62133012236 นางสาวมานิตา เก้ือสกุล
62133012237 นางสาวณัฐชาลักษม� โฆษิตโภคินัน
62133012238 นายปกาศิต ชูบัวขาว
62133012239 นายวรรณรัฐ กอวิวัฒนาการ
62133012240 นางสาวยูนีต1า แวหะยี
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62133012241 นางสาวพัณณิดา มากมาย
62133012242 นางสาวอรณีย� เด็ง
62133012243 นางสาวนูรีฮัน สาหะ
62133012244 นางสาวอภิชญา ไหมทอง
62133012245 นายมูฮําหมัดนูร ยูนิ
62133012246 นางสาวอรวี ไหมพรม
62133012247 นางสาวคอลีเย?าะ มามะ
62133012248 นางสาวจิราวรรณ กรีทอง
62133012249 นายอริยะ เรืองกุน
62133012250 นายพีระวิทย� ช6องชะงัก
62133012251 นางสาวนันธิยา รัญจวน
62133012252 นางสาวธันธิกา รักข1อง
62133012253 นายมหามัดนัสรี การียา
62133012254 นางสาวธัญญาภรณ� ลิมแปJน
62133012255 นางสาวสารภี อินญา
62133012256 นางสาวประภาสิริ พานุรัตน�
62133012257 นายศักดินนท� นพฤทธ์ิ
62133012258 นายชนพัฒน� วุ6นแก1ว
62133012259 นางสาวปฐวีพร บุษหม่ัน
62133012260 นางสาวนุรฟาตีหะ แวสาและ
62133012261 นางสาวนูรีฮัน หมะตาแห
62133012262 นางสาวจิดาภา พรหมเมศร�
62133012263 นางสาวอภิญญา จันทกาญจน�
62133012264 นางสาวกตัญWุตา พรหมเคลื่อน
62133012265 นางสาวอัญชลี ศิริรัตน�
62133012266 นางสาวขนิษฐา แสงพรหม
62133012267 นางสาวราตรี อะหลี
62133012268 นายสิทธิวุฒิ สุขฤกษ�
62133012269 นางสาวรอฮานา ยีเจ?ะและ
62133012270 นางสาวรุสนี เกปBน
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62133012271 นายศักรินทร� จารุบัณฑิต
62133012272 นางจินดาลักษณ� สงสุรินทร�
62133012273 นางสาวสูหารียะห� แฉมิง
62133012274 นางสาวอธิดา จันทร�แก1ว
62133012275 นางสาวผกาภรณ� ศรีจันทร�
62133012276 นางสาวยสุตมา หลีหมัด
62133012277 นางสาวมูรณี กาแบ
62133012278 นางสาวบัตรีเซีย มามะ
62133012279 นางสาวภัทริน สุขพรสวรรค�
62133012280 นางสาวสุทธิดา ยัสโยธา
62133012281 นายสุพจน� เรืองเพชร
62133012282 นางสาวฟารีดา เหล็กเกิดผล
62133012283 นางสาวกุสุมา มากชูชิต
62133012284 นางสาวนันทิชา วชิรธนากร
62133012285 นายเจ?ะฮาลิต ปะดุกา
62133012286 นางสาวชฎาภรณ� ไชยเวทย�
62133012287 นายมูฮัจญีรีน ปาละวัล
62133012288 นางสาวภูซีลา เจ?ะแล
62133012289 นางสาวพิมพ�ธิดา ไกรเสม
62133012290 นางสาวประภาพร ทองชุม
62133012291 นางสาวกัลยารัตน� หลงหมาด
62133012292 นางสาวสุฑาทิพย� สวัสดี
62133012293 นางสาวธรรณยาภรณ� ฐาเลิศวินิศ
62133012294 นางสาวศศิธร เย็นใจ
62133012295 นางสาวอัญชลี ศรีรัตน�
62133012296 นางสาวหทัยรัตน� บุตตะจีน
62133012297 นางสาวธัญสร แก1วชุม
62133012298 นางนิตยา กุลหาบ
62133012299 นายมนูญ ปลอดภัย
62133012300 นายจิรายุทธ ทองปาน
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62133012301 นางสาวปรียานุช โชติรัตน�
62133012302 นางสาววิภาดา หวานหู
62133012303 นายเรืองศักด์ิ ทองสุก
62133012304 นายอภินันท� แซ6ตัน
62133012305 นายเตวิช ลิ้มพิพัฒนวงศ�
62133012306 นายเขมทัต ตุดนายหนู
62133012307 นางสาวอาภาศิริ อุตรา
62133012308 นางสาววลัยรัตน� ปBงหลีเส็น
62133012309 นางสาวนูรียะ เจะมะ
62133012310 นายภาณุพงศ� สูทอก
62133012311 นางสาวเยาวภา บุญพงษ�
62133012312 นางสาวสุชาดา เกียรติขวัญบุตร
62133012313 นางสาวนรินทร ไฝทอง
62133012314 นางสาวอัญมณี สุกสี
62133012315 นายติณห�ภัทร จุติกะ
62133012316 นางสาวนภัสสร นาคสิน
62133012317 นางสาวสุภาวดี ศรีสุข
62133012318 นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
62133012319 นางสาววารุณี วังวร
62133012320 นางการะเกด หนูนิ่ม
62133012321 นายคณุตม� ทองคํา
62133012322 นางสาวภัทรศยา บุญรุ6ง
62133012323 นางสาวสุธิมา ทองศรี
62133012324 นางสาวอนิสา ท6องเที่ยว
62133012325 นายณัฐภัทร สมคิด
62133012326 นายภารดา สุวรรณปBทมะ
62133012327 ว6าที่ ร.ต.หญิงอามณี อาบู
62133012328 นางสาวกัญญาณัฐร� อภิรัฐวงศ�
62133012329 นายวัธกร เจริญสิริสกุล
62133012330 นางสาววิรวรรณ อรุณสวัสด์ิ
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62133012331 นางสาววิฬินชา แก1วประชุม
62133012332 นางสาวนุชนาถ แก1วดํา
62133012333 นางสาวพนิตพร จุลอภิชาติ
62133012334 นายดุลยพล ศรีไสย
62133012335 นายกีร�ติกร อินทรักษ�
62133012336 นางสาวอาลีซา หะยีฮาแว
62133012337 นางสาวศิรินยา กุมแก1ว
62133012338 นายภูธิเบศร� สุวรรณมณี
62133012339 นายฮาซัน ดอเลาะ
62133012340 นางสาวตัสนีม ขํานุรักษ�
62133012341 นางสาวดวงฤดี ปะตังตะโร
62133012342 นายชัยวัฒน� บุญคง
62133012343 นางสาวนัดดาวัลย� จุลรอด
62133012344 นางสาวศสิษา คุณสุทธ์ิ
62133012345 นางสาวจุฬารัตน� จันทบูรณ�
62133012346 นางสาวสุรัตนา ทองสั้น
62133012347 นางสาววิมลรัตน� บุณรงค�
62133012348 นางสาวอิสรีย� เฟY[องฟJา
62133012349 นางสาวอัญชนิษา ไชยแก1ว
62133012350 นางสาวยาวารี ราแดง
62133012351 นางสาวชลธิชา ผลแรก
62133012352 นางสาวอาดีลา มะลี
62133012353 นายจิรพล วาระเพียง
62133012354 นางสาวณัฐลิยา เดะหมีน
62133012355 นางสาวอริษา หัสมิตต�
62133012356 นางสาวฮาบีบะ บิลหลี
62133012357 นางสาวธนิดา เสนาจิตต�
62133012358 นายวิษณุ เวชศักด์ิ
62133012359 นางสาวมุรณี หะมะลง
62133012360 นางสาวอัมมีณี ฮาบิ
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62133012361 นางสาวพนิดา ชัยสุโข
62133012362 นางสาวนารา สัตถาภรณ�
62133012363 นางสาวกัณฐิกา หนูรุ6น
62133012364 นายนัฐดนัย อาดุลเบบ
62133012365 นางสาวฟาดีละห� รอยิง
62133012366 นางจาณภา จองเดิน
62133012367 นางสาวกรกมล จารุกรโกศล
62133012368 นางสาววรวรรณ หวันสู
62133012369 ว6าที่ร1อยตรีหญิงจตุพร แก1วหมุน
62133012370 นางสาวฮานาน หะยีมะดีเย?าะ
62133012371 นางสาวนิสาชล กาเซ็งอีแต
62133012372 นายมะยูโซะ เจ?ะตาเย?ะ
62133012373 นางสาวจณิสตา สังขจินดา
62133012374 นายธีรวัฒน� เกตวิสิทธ์ิ
62133012375 นางวิไลพรรณ อังกาพย�ละออง
62133012376 นางสาวนูรอัยนี ยูโซะ
62133012377 นางสาวชนัญชิดา ประสีทอง
62133012378 นางสาวเอื้อการย� ด6านชัยประเสริฐ
62133012379 นางสาวฟาฎีละห� กอและ
62133012380 นางสาวตรีรัก รองเดช
62133012381 นายสหรัฐ ประดับทอง
62133012382 นางสาวอนงค�นาถ แก1วทอง
62133012383 นายสุเมธี พิสิฐเฉลิมพงศ�
62133012384 นางสาวยุวเรศ นิ่มกาญจนา
62133012385 นางสาวกมลชนก ฤทธิเดช
62133012386 นายอิสมาแอล บิลหลี
62133012387 นางสาววาสนา ทวีวงษ�
62133012388 นายลุกมัน มะแซ
62133012389 นางสาวกานต�พิชชา ด1วงรุ6ง
62133012390 นางสาวพฤกษา จันทร�ประทีป
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62133012391 นางสาววิศรา พัฒนนิวาสน�
62133012392 นางสาวปวณี เขียวจันทร�
62133012393 นางสาวจิราภรณ� ชินเกียรติสกุล
62133012394 นางสาวฮีดายะห� บือราเฮง
62133012395 นางสาวมาลิวรรณ มรรคาเขต
62133012396 นายเจ?ะอานุงวาร� มาสอ
62133012397 นางสาวหทัยรัตน� ชาติวัฒนา
62133012398 นางสาวสมใจ ไชยหมาน
62133012399 นางสาวเขมมรัตน� สวัสด์ิมงคล
62133012400 นายสุทธวิทย� สันตจิต
62133012401 นายกฤษณะ อินสะโร
62133012402 นายทนงศักด์ิ ชํานาญ
62133012403 นางสาวธันย�ชนก ย?ะ
62133012404 นางสาวนงนุช ยงยศย่ิง
62133012405 นางสาวอภิญญา เธียรพิทยามาศ
62133012406 นางสาวรุสมี สาและ
62133012407 นางสาวณัฐณิชา ซุ6นคง
62133012408 นางก่ิงบุญ จันทิกาแก1ว
62133012409 นางสาวธิดารัตน� ยอดซ1าย
62133012410 นายมูหะมัดริดวาน เจ?ะหะ
62133012411 นางสาวกนกวรรณ คงปาน
62133012412 นางสาวธนะดี ทองบัว
62133012413 นางสาวปรัชนันท� คงสว6าง
62133012414 นางสาวอรอินทุ� ศุภกิจ
62133012415 นางสาวมัธลี่ ช6วยบํารุง
62133012416 นางสาวสรารักษ� ตังกนะภัคย�
62133012417 นางสาวโยษิตา พรหมจันทร�
62133012418 นางสาวฟาดีละห� ตอฮา
62133012419 นางสาวสุกัญญา จิตประสาร
62133012420 นางสาวอัจฉณา จันทร�แปJน
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62133012421 นางสาวอามานี ตาเละ
62133012422 นางสาวฐิติมน จองเดิน
62133012423 นางสาวบุศรากร สังชุม
62133012424 นายรอสลัน เจะแม
62133012425 นายอาลียัส ดําแก1ว
62133012426 นางสาววรรณสาห� อุดมพันธ�
62133012427 นายรามินทร� อุศมา
62133012428 นางสาวณัฐกมล แก6นบุญ
62133012429 นายอัครวัฒน� หม่ืนสองศรี
62133012430 นายกมลชัย เพ็ชรนุ1ย
62133012431 นางสาวขวัญตา เจนตระกูลเลิศ
62133012432 นางสาวซอลีฮะห� กาแลซา
62133012433 นางสาวนุสรินทร� แก1วสุข
62133012434 นายรณชัย มหันต�กิจ
62133012435 นายธีรภัทร เดชวัฒน�
62133012436 นายยงยศ หละเขียว
62133012437 นางสาวณัฎฐิรา เพชรสังข�
62133012438 นายกูอาเรส ตวันดือราแม
62133012439 นางสาวมาริษา กาฬศรี
62133012440 นางสาวฝาตีม?ะ อาดํา
62133012441 นางสาวนิรมล รัตนะ
62133012442 นางสาวภาณุมาศ สินอ6วม
62133012443 นายวรากรณ� ใจชื้น
62133012444 นางสาวรอกีเย?าะ อับดุลลี
62133012445 นางสาวลักษณ�นารา อัตตะโร
62133012446 นางสาวประโลมรัตน� ศรีเมือง
62133012447 นางจิตมณี โมลิโต
62133012448 นางสาวฐิตาพร อโนทัยสถาพร
62133012449 นางสาวลิดากร ด6านปรีชากุล
62133012450 นางสาวฟาดีละห� บือราเฮง
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62133012451 นางสาวสุธาสินี ขุนใหม6
62133012452 นางสาวพิริยา ศรียะพันธ�
62133012453 นางสาวอาซมะห� สามะ
62133012454 นางสาวศิริพร เหล6าเตชรัตนจินดา
62133012455 นางสาวรจิตา เมืองแก1ว
62133012456 นางสาวปณิชา ณะมณี
62133012457 นางสาวฐิติวัลคุ� รัชชโต
62133012458 นางสาวอรปรียา หลีจิ
62133012459 นางสาวพิชามญธุ� ขุนแดง
62133012460 นางสาวพรภิญญา เพ็งจันทร�
62133012461 นางสาวนภสร คงจันทร�
62133012462 นางสาวอัจฉรา เอ6าซุ6น
62133012463 นายปรมินทร� จ6าทอง
62133012464 นายณัฐวุฒิ ทิพย�พิมล
62133012465 นางสาวภัทราภรณ� เกตุนิ่ม
62133012466 นางสาวเรฮานา ไกรรักษ�
62133012467 นางสาวอัครา รัตนภิรมย�
62133012468 นายสุรารักษ� สายแก1ว
62133012469 นางสาวกานต�พิชชา เจตนสมบูรณ�
62133012470 นายธรณ�ธันย� สุขเจริญ
62133012471 นางสาวฮันณา บิลอะหลี
62133012472 นางสาวปรางทิพย� พันธนียะ
62133012473 นางสาววิลาวัณย� ชูพูล
62133012474 นางสาวสุไรดา สาและ
62133012475 นายพรชัย บุปผา
62133012476 นางสาวดุสิตา อรัญวารี
62133012477 นายสรศักด์ิ ต้ังศรานิเชฐ
62133012478 นางสาวนุสรี พันทรกิจ
62133012479 นางสาวกานต�สินี ชุมทอง
62133012480 นายเกษม ทองดํา
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62133012481 นางสาวปรมล เอี้ยวซิโป
62133012482 นางสาวทิภาพร สมบูรณ�
62133012483 นางสาวเจนจิรา ขวัญแก1ว
62133012484 นางสาวนินูรฮายาตี นิกูโน
62133012485 นางสาวสุวรรณา สกุลวงศ�
62133012486 ว6าที่ร1อยตรีภัทรพล มุสิกะไชย
62133012487 นายมูฮําหมัดฟาอิซ เจ?ะเลาะ
62133012488 นายลัทธพล บุญเสริมสุขเจริญ
62133012489 นางสาวอุมาพร ขุนพล
62133012490 นางสาวฟารีดา หะหนัง
62133012491 นายโมฮําหมัดกาลิบฟาน บินอาซิ
62133012492 นางสาวโสรญา ปราบณรงค�
62133012493 นางสาวมนัสวี บุญแก1ว
62133012494 นายชูเกียรต์ิ สุวรรณ�
62133012495 นางตรีสุวรรณ ขาวทอง
62133012496 นายอนุชาติ ด1วงเอียด
62133012497 นางสาวพณิตา สายแก1ว
62133012498 นางสาวอรอนงค� ดํานุ6ม
62133012499 นางสาวสีตีซือรอ เจ?ะเง?าะ
62133012500 นางสาวนันท�ลิณีย� บัวอนนท�
62133012501 นางสาวสุชาดา ชัยอภิรัตน�
62133012502 นายสกฤษฎ์ิศักด์ิ ทิพรองพล
62133012503 นางสาวมุนินทร� ควนข1อง
62133012504 นางสาวจีราวรรณ จิตรวิจารณ�
62133012505 นางสาวอรลิกา สุวรรณศรี
62133012506 นายมัคฟูล อาลีมิง
62133012507 นางสาวการีมะห� โต?ะมะ
62133012508 นางสาวสุกัญญา แย6งคุณเชาว�
62133012509 นายสันติ เก้ือนุ6น
62133012510 นายวีระชัย เก้ือชาติ
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62133012511 นางสาววิมลทิพย� ไชยณรงค�
62133012512 นายไซฟูดีน หะยีบากา
62133012513 นางสาวกนกวรรณ ไชยสุขทักษิณ
62133012514 นางสาวซานีซา ดือราฮิง
62133012515 นายภูดิศ แสงแก1ว
62133012516 นางสาวกัญจน�ฐานิต ภัทรสุนทรพงศ�
62133012517 นายนิตินัย อาคาสุวรรณ
62133012518 นายพันธุ�ดี หามะ
62133012519 นางสาวจิราภรณ� ชูสิงห�
62133012520 นางสาวกาญจนา ชูพุ6ม
62133012521 นางสาวนูรฟาน มะเซ็ง
62133012522 นางสาวสุทธิลักษณ� ศรีก6อเก้ือ
62133012523 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยวเล็ก
62133012524 นางสาวศิริพร อิยุโสะ
62133012525 นางสาวรณิษฐา หลิมจานนท�
62133012526 นางสาวบัดรียะห� ดอเลาะ
62133012527 นางสาวอุทัยวรรณ สัจจารักษ�
62133012528 นายธณา แก1วจันทร�ฤทธ์ิ
62133012529 นางสาวอุบล หนูดํา
62133012530 นางสาวมุกวรินทร� ช6องรักษ�
62133012531 นางสาวรอฮีมะ เจะปอ
62133012532 นายเอกตระกูล มีป�ด
62133012533 นางสาวณัฐพร แก1วได1หนู
62133012534 นางวิชชุตา มะมิง
62133012535 นายกฤติน จักรอารี
62133012536 นางสาวจิราวดี หวันสาหัส
62133012537 นางสาวศุภลักษณ� นุสุข
62133012538 จ6าเอกวิสา ชอบทํากิจ
62133012539 นางสาวนริศรา จันทกาญจน�
62133012540 นางสาวภัททิยา ศิริตัน
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62133012541 นางปฤษฐา กานุรักษ�
62133012542 นางสาววัลลิสา ไข6ทองดี
62133012543 นางสาวมิรันตี ดีสะเอะ
62133012544 นายไชยวัฒน� ดาบเงิน
62133012545 นางสาวพิมดาว ทองเลิศ
62133012546 นายชนาธิป มินสิน
62133012547 นางสาวทิพวัลย� นนทเพท
62133012548 นางสาววรลักษณ� ระวังภัย
62133012549 นางสาวอุทัยวรรณ พิทักษ�จํานงค�
62133012550 นางสาวกัลยรัตน� ผดุงอรรถ
62133012551 นางสาวสุจิวรรณ พวงพริก
62133012552 นางสาวนีรนุช จันทร�ศิริ
62133012553 นางสาวรุนนิซาอ� องศารา
62133012554 นางสาวอมิตา แอหลัง
62133012555 นางสาววันวิสา สีปูเตะ
62133012556 นางสาวแวมารีแย วาเต?ะ
62133012557 นางสาวสายสมร จิตสุวรรณ�
62133012558 นางสาวนริศรา ยังสมัน
62133012559 นางสาวสิริมา ขะมิมะ
62133012560 นางสาวชวนพิศ เพชรสมทอง
62133012561 นางสาวปภาวดี อัฐรัฐ
62133012562 นายอับดุลเล?าะ มาลินี
62133012563 นางสาวฮูสนา อาบ?ะ
62133012564 นางสาวกมลทิพย� ชุมศรี
62133012565 นางสาวจิตติมา นวลรอด
62133012566 นางสาวลักขณา มหารงค�
62133012567 นายสุรนันต� มะยีแต
62133012568 นางสาวจินดาพร เกลี้ยงทวี
62133012569 นางสาวนอรือมา อาแวมะ
62133012570 นางสาวจริยา บัวทอง
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62133012571 นางสาวภาวดี มนตรี
62133012572 นายป�ยะพล เพ็ชรสกูล
62133012573 นางสาวผาณิต พรหมรักษ�
62133012574 นางสาวนฤชล วุ6นฉิม
62133012575 นางสาวสุธาทิพย� ร6มสุข
62133012576 นายนูรฮัม บูซู
62133012577 นางสาวนัชชา มัจฉา
62133012578 นางสาวจิตตา ทองจํารูญ
62133012579 นายธนพล ช6องพิทักษ�
62133012580 นางนิตยา แกสมาน
62133012581 นายฟBยซอล นาแว
62133012582 นางกุลภรณ� แก1วประสม
62133012583 นางสาวสาริศาห� แสงจันทร�ศิริ
62133012584 นางสาวปริตา เพ็งสง
62133012585 นางสาวสุภาภรณ� สุขสว6าง
62133012586 นางสาวฮาลินดา จินาแว
62133012587 นางสาวธนันรินทร� จิตต�อารีย�
62133012588 นายอดิศร หมวดแดหวา
62133012589 นางสาวอาอีเซาะห� ลิมา
62133012590 นายชนม�กมล เพ็ชรพรหม
62133012591 นางสาวอริสรา เลียงประสิทธ์ิ
62133012592 นางสาวช6อผกา ชุมเชิดภัทรกุล
62133012593 นางสาวซากีนี ดือราซอ
62133012594 นางสาววราภรณ� ลาดา
62133012595 นางยาลีนา สุยะตา
62133012596 นางสาวศศิธร ขวัญมณี
62133012597 นางสาวปรางทอง ปุญญะสิทธ์ิ
62133012598 นางสาวคอลีเย?าะ ตือบิงหม?ะ
62133012599 นายมะยุรี ยามา
62133012600 นางสาวชลิตา หนูย้ิมซ1าย
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62133012601 นายฮานาฟD กูเต?ะ
62133012602 นางสาวปนัดดา กาญจนศรี
62133012603 นางสาวณัฐวรรณ สุขสถาน
62133012604 นางสาวกัลยาณี สิริกาพันธ�
62133012605 นางสาวจิรกุล พวงงาม
62133012606 นางจนิสา อินทร�ภักดี
62133012607 นางสาวจริยา จงเจตน�
62133012608 นางสาวสลัยลา หมัดทองใหม6
62133012609 นางสาวลักขณา ซู6ระวัง
62133012610 นางสาวผกาภรณ� บัวเขียว
62133012611 นายปรารภ หมันหย6อง
62133012612 นางสาวอ1อยใจ ขุนกําแหง
62133012613 นายอิสราทิตย� ขุนทองจันทร�
62133012614 นางสาวสุไรดา วาเลาะ
62133012615 นางสาวอาซีลา นิกะจิ
62133012616 นายวัชรพล ปานสวัสด์ิ
62133012617 นายณัฐพล ศิริพงศ�
62133012618 นางสาวชมพูนุท ไพแก1ว
62133012619 นางสาวซารีนา ลมมา
62133012620 นางสาวภิญฐิดา เดชบุญช6วย
62133012621 นางสาวสุนันทา วรศักด์ินุกูล
62133012622 นายวันเฉลิม บุญประสิทธ์ิ
62133012623 นายวัชรินทร� ชูเกิด
62133012624 นางสาวนภาวรรณ โชติกมาศ
62133012625 นางสาววารุณี แซ6ไว
62133012626 นายณัฐนนท� พลเพชร
62133012627 นายภาคภูมิ คงพันธุ�
62133012628 นางสาวศยามล สุทธินนท�
62133012629 นางสาวนฤมล แซ6ซ่ึง
62133012630 นายรัชชานนท� อภัยรัตน�
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62133012631 นางสาวสุพิสรา โกมล
62133012632 นางสาวรอบีอะ แซะเซ็ง
62133012633 นางสาวกุลธิดา บุตรเอก
62133012634 นางสาวยามีละ สาและ
62133012635 นายวุฒิชัย ทองจริง
62133012636 นางสาวนูรอัยณี กาโฮง
62133012637 นายปราชญ�ปริญ จันวดี
62133012638 นางสาวมนัสนันท� สงวนถ1อย
62133012639 นางสาวภัทรวดี ทองเดช
62133012640 นางมาลิกุล เทพเอียด
62133012641 นางสาวรัญชนาพร คงสุวรรณ
62133012642 นางสาวนิศารัตน� วงษ�สุวรรณ�
62133012643 นางสาวจิตรานุช ทองศรีขาว
62133012644 นางสาวญาณิกา ตระกูลกําจาย
62133012645 นางสาวปBณฐิตา ปJอมสกุล
62133012646 นายฟารฮัน บินเจ?ะมะ
62133012647 นายลุกมาน มะ
62133012648 นางสาววรพรรณ พงษ�สกูล
62133012649 นายหัมดี หะยียูโซะ
62133012650 นางสาวชไมพร จันทร�ทอง
62133012651 นางสาวฝBนอบ ประเทพ
62133012652 นายอามีน ลอหะ
62133012653 นางสาวผกาวรรณ ยอดราช
62133012654 นางสาวกรรณิกา แววทองรักษ�
62133012655 นายณัฐพร ทองสม
62133012656 นางสาวสโรชา เหล็มเก
62133012657 นางสาวรัตนา ดามาอู
62133012658 นางสาวอุรัสยา ขุนราม
62133012659 นางสาวสมฤทัย ร6วงราช
62133012660 นางสาวชนาพร กําเหนิดทอง
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62133012661 นางสาวสมจิตร ทองเจริญ
62133012662 นายอรัญ อาซัน
62133012663 นางสาวฮูดา หลงตรี
62133012664 นางสาวณุสสรี แก1วน1อย
62133012665 นางสาวจิดาภา แก1วมีจีน
62133012666 นายพุฒิพงศ� พัชระวาจา
62133012667 นางสาวบุษบากร ฤทธ์ิช6วย
62133012668 นางสาวอารยา หมัดตะทวี
62133012669 นางสาวขนิษฐา บุญฉิม
62133012670 นางสาวน้ําเพชร หม่ืนละม1าย
62133012671 นางสาวพิณทิพย� วัฒนศรี
62133012672 นางสาวมนสิการ ชัยสิทธ์ิ
62133012673 นางสาวมัฑณา อะตะราใจ
62133012674 นางสาวพรปวีณ� เจริญสิริปBญญา
62133012675 นางสาวนูรีซัน สาเม?าะ
62133012676 นางสาวเย็นตา ย่ิงเจริญสมสุข
62133012677 นางสาวนาตาชา จันทร�แก1ว
62133012678 นางสาวรวิวรรณ คงมี
62133012679 นางสาวณิชากานต� เจียะจิระวิบูลย�
62133012680 นายนิรสลัน จิใจ
62133012681 นางสาวดารากร ไข6เศษ
62133012682 นางสาววรัญญาภรณ� ศรีสุข
62133012683 นางสาวรุสนีย� ซาแม
62133012684 นายยุสรี ดอเล?าะเซ็ง
62133012685 นางสาวภูริชญา ทองจีน
62133012686 นางสาวสุภาวรรณ ขาวนาค
62133012687 นางสาวศิริรัตน� นวลจันทร�
62133012688 นายมูอัมมาร� หะยีลาเตะ
62133012689 นางสาวฮุสนา บูหัส
62133012690 นายอุสมาน สาและ

หน1า 423 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133012691 นางสาวเนาวรัตน� เทพเสาร�
62133012692 นางสาวรักชนก ทองหยู
62133012693 นางสาวขวัญฤทัย แขกเพ็ง
62133012694 นางสาวสุวรรณา ดําทิพย�
62133012695 นางสาวโรสมาลิน ดุลยมาศ
62133012696 นางสาวเจ?ะรอฟDอะห� มะแอ
62133012697 นางสาวจิระวดี บิลอะหลี
62133012698 นางสาวนูรฮาซีกีน อาแซ
62133012699 นางสาวชิดชนก ไชยสงคราม
62133012700 นางสาวสุนิสา เร6สันต�
62133012701 นายธวัชชัย นพภาศรี
62133012702 นางสาวสุวิพร จรสุวรรณ
62133012703 นางสาวจุฑากานต� อติศัพท�
62133012704 นางสาวภัทรา บุญคง
62133012705 นางสาวมารีนี ยูโซ?ะ
62133012706 นายชาญณรงค� สันซัง
62133012707 นางสาวปาซียะห� สุหลง
62133012708 นายชานน ขวัญเลิศ
62133012709 นายนพดล หมัดเหล?าะ
62133012710 นางสาวสุไวดา บินอาสัน
62133012711 นางสาวอาตีนี ยะโดะ
62133012712 นางสาวจริยา ขุนจันทร�
62133012713 นางสาวกัญญาณัฐ พยุงกุล
62133012714 นางสาวจีรนาจจุฑา วงษ�สกุล
62133012715 นางสาววรพรรณ แก1วคงธรรม
62133012716 นางสาวสุภาวีร� นิลอินจันทร�
62133012717 นางสาวจิราพัชร แก1วสองดวง
62133012718 ว6าที่ร1อยตรีเอกสิทธ์ิ จันทรพิทักษ�
62133012719 นายมาหะดี อาแว
62133012720 นายอดุลย�ทนัล พุดสันสาหัด
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62133012721 นางสาวนัฎฐิกา รัตนนิยม
62133012722 นางสาวมุรนี อาแว
62133012723 นางสาวฟาซีรา บากอลี
62133012724 นางสาวอังคณา โพธิโสดา
62133012725 นางสาววรรณอร จันอิน
62133012726 นางสาวแพรพลอย เพชร�อินทร�
62133012727 นางสาวญาณิกา มุจลินทร�
62133012728 นางสาวนันทภัค เมืองรื่น
62133012729 นางสาวทิพรัตน� สุภาชัยกิจ
62133012730 นางสาวรุสนีดา สะแปอิง
62133012731 นางสาวดารารัตน� เมืองจีน
62133012732 นางสาวรอฮานา กาซอ
62133012733 นางสาวสุธารัตน� เจ้ียงเต็ม
62133012734 นางสาวธนัญญา ดํารงกูล
62133012735 นางสาวอารินี กาเจ
62133012736 นางสาวลักษิกา ชูดํา
62133012737 นางสาวณัฐชยา อาหมาน
62133012738 ว6าที่ร1อยตรีหญิงปฐมพร จันทร�สุวรรณ�
62133012739 นางสาวสุวริน เส็นบัตร
62133012740 นายพงศ�ชาติ พรชัยพิริยกุล
62133012741 นางสาวอัสหม?ะ สาแม
62133012742 นางสาวกนกวรรณ จาตุรนต�
62133012743 นางสาวภัทรา ดุกล6อง
62133012744 นางสาวอัสมา เหนื่องตีบ
62133012745 นางสาวจิรชยา อนันตะ
62133012746 นางสาวพีรพรรณ อ6อนแก1ว
62133012747 นางสาวยาวา ดือรามะ
62133012748 นางสาวโสฐิดา กาเหย็ม
62133012749 นางสาวกาญจนา ป�[นแก1ว
62133012750 นางสาววราภรณ� รัตนอุไร
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62133012751 นางสาวซูวีดา ซายปาตา
62133012752 นางกษมาพร ประภาส
62133012753 นางสาวสุนทรียา รักษ�วงศ�
62133012754 นางสาวซอลีฮะห� ตะเย?าะ
62133012755 นางสาวชาภิณี อุปถัมภ�
62133012756 นางสาวซูไมยะห� ซียง
62133012757 นางสาวอรทัย หนูด1วง
62133012758 นางสาวนภคกร ไกรคุ1ม
62133012759 นางสาวพิชญา สุภาผล
62133012760 นางสาวสากีเราะห� แวกาจิ
62133012761 นางสาวจรรยา สุขจันทร�
62133012762 นายวชิรศักด์ิ คุ1มประสิทธ์ิ
62133012763 นายวรวิช ชูจ1อย
62133012764 นายมะพารูกี นาแว
62133012765 นายนาวี สาม6าน
62133012766 นางสาวเจะฮาวา แยนา
62133012767 ว6าที่ร1อยตรีวรชาติ ผุดผ6อง
62133012768 นางสาวฟ�รฮานา สันหรน
62133012769 นายรอมลี เจ?ะบากา
62133012770 นางสาวมนัสรินทร� เตชะวันโต
62133012771 นายฟ�รเดาซ� สิงหาด
62133012772 นางสาวณัฐริกา นิชรานนท�
62133012773 นางสาวนูรมี อาแซ
62133012774 นายนิโซ?ะ จาหลง
62133012775 นางแอนจิรา ไชยสิงห�
62133012776 นางสาวจิตติมา เรืองรักษ�
62133012777 นางสาวนภัสวรรณ ม่ิงแก1ว
62133012778 นางสาวเมลดา เงินราษฎร�
62133012779 นางสาวอาภาพร อ6อนแต1ม
62133012780 นางสาวมาริสา อุปชิต
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62133012781 นายณัฐชนน ศรีสมโภชน�
62133012782 นางสาวพรรษชล หยองบางไทร
62133012783 นางสาวอภิรติ รักษ�วงศ�
62133012784 นางสาวชรินดา ทองแกมแก1ว
62133012785 ว6าที่ร.ต.หญิงสายใหม พูลเกิด
62133012786 นางสิริกร มณีกรอง
62133012787 นางวารุณี อุ6ยสกุล
62133012788 นางสาวนุรอามัน มะลี
62133012789 นายปวเรศ ศิริยอด
62133012790 นายพัฒนรากร จันทบุรี
62133012791 นางสาวพัชณิยา สุขแก1ว
62133012792 นางสาวเมธาวดี สมแก1ว
62133012793 นางสาวรมณ สารวรางกูร
62133012794 นางสาววิลดานี ยะโก?ะ
62133012795 นางปานิสรา คงพรหม
62133012796 นางสาวนูรีซัน ลาเต?ะ
62133012797 นางสาวมาเรียม ดาแม
62133012798 นางสาวศันสนีย� ภาพสวัสด์ิ
62133012799 นางสุวิชา ศรีพรหมทอง
62133012800 นางสาวสุคนธา คงกระพันธ�
62133012801 นางสาวพัทธนันท� เนื่องตีบ
62133012802 นายมาสลัน ลาเตะ
62133012803 นางสาวสุภาพร มีเจ1ย
62133012804 นายอับดุลเลาะ อาแว
62133012805 นางสาวเนธิปชญา สุเหร็น
62133012806 นางสาวนูรอยฮา วาอายีตา
62133012807 นางสาวมณฑารัตน� นวลละมุล
62133012808 นางสาวฮาลีไหม ชายเหตุ
62133012809 นางสาววัลญา จอมสุริยะ
62133012810 นางสาวสโรชา ไชยแดง
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62133012811 นางสาวปBญรส สีชมภู
62133012812 นางสาวนุสลีนา อาลีลูวี
62133012813 นางสาวสุกัญญา ทองคํา
62133012814 นายอารีย� ปะดุลัง
62133012815 นางสาวสุนิตรา อะแซ
62133012816 นางสาวสวิตตา อาแวยอ
62133012817 นางสาวรอตีนา ชายเหร็น
62133012818 นางสาวกชมน ชูอักษร
62133012819 นางสาวศศมณฑ� คชไกร
62133012820 นางสาววรรวิศา นิลกาฬ
62133012821 นางสาวอมรวรรณ แซ6อึ่ง
62133012822 นางสาวจันจิรา ฤาชา
62133012823 นายยาฮารี มาหามะ
62133012824 นางสาวกชพร วงศ�งาม
62133012825 นางสาวบุษรีน ทองเก้ือ
62133012826 นางสาวศิรินันท� มะสาลัง
62133012827 นางสาวตอรีละห� สาและ
62133012828 นายนเรศ เอี่ยมอิ่ม
62133012829 นายอภิชัย ศรีชัย
62133012830 นายเจ?ะฮาหมีด ทิ้งปากถํ้า
62133012831 นางสาวขนิษฐา บุญยรัตน�
62133012832 นางสาวนุสรา สําเนียงก1อง
62133012833 นางสาวฟาดีละห� หะยีดอเลาะ
62133012834 นางสาวยามีละ หมัดชูดชู
62133012835 นางสาวฐิติพร อรรถบดี
62133012836 นางสาวสิริรักษ� เรืองศิริ
62133012837 นางสาวคณญา พลเกษตร
62133012838 นางสาวเสาวภา เพชรโชติ
62133012839 นางสาวกานดารัตน� วงศ�สุวรรณ
62133012840 นางสุนิษา หวันกะเหร็ม
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62133012841 นายไชยยันต� จันทร�อินทร�
62133012842 นางสาวกมลรัตน� อรุณรัตนา
62133012843 นางสาวทักษพร แดงสว6าง
62133012844 สิบตํารวจเอกเกียรติชัย ชูศรี
62133012845 นายสุทธิพงศ� แสงสว6าง
62133012846 นางสาวเฉลิมขวัญ โสคะโน
62133012847 นายวรนิตย� นิลวัตร
62133012848 นายรอญี เจ?ะแว
62133012849 นายทิวากร มุสิกะพงศ�
62133012850 นางสาวแวเยาะ ตูแวตือเงาะ
62133012851 นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ
62133012852 นายประชา โชคผ6อง
62133012853 นางสาวป�ยาพัชร นิลสุพรรณ
62133012854 นางสาววนิชา สุวรรณรักษา
62133012855 นางนัยนา แก1วหนูเก้ือ
62133012856 นางสาวอัสมะ เจ?ะแว
62133012857 นายสิริพงศ� โพธ์ิสุวรรณ
62133012858 นางสาวศวิตา เตชะวันโต
62133012859 นายเทพรส สงวนพร1อม
62133012860 นางสาวนูรฮายาตี เจ?ะอาแว
62133012861 นางสาวพัชรีย� ป�ยะพงค�
62133012862 นางสาวสุดารัตน� แดงแสละ
62133012863 นางสาววริษฐา สกุลประกอบกิจ
62133012864 นางสาวนิรมล หนูทอง
62133012865 นางสาวต6วนสุไรดา เด6นอุดม
62133012866 นางสาวอนุสสรา จิตมาเส
62133012867 นางสาวสุกัญญา หลีขาว
62133012868 นางสาววรัญญา วัฒนกุล
62133012869 นางฉัตรระวี บุญแนบ
62133012870 นางสาวตรีรัตน� ย่ิงขํา
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62133012871 นางสาวอนงนาฏ เจริญ
62133012872 นางสาวกาซีมะห� ยูโซะ
62133012873 นายอารีฟ ลาเต?ะ
62133012874 นางสาวภารวี กล่ําเพ็ชร
62133012875 นางสาวธนัชพร ยงยุทธวุฒิกุล
62133012876 นายธนาธิป จันทร�มี
62133012877 นางสาวสูฮัยนี บราเฮ็ง
62133012878 นางสาวจิราวดี ดําจํานงค�
62133012879 นางสาวปรารถนา ไกรปราบ
62133012880 นายนาวาวี โตะเยง
62133012881 นางสาวกาญจนา นางแก1ว
62133012882 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณมณี
62133012883 นายเดชาธร จันทร�เพ็ชร
62133012884 นายฐปกรณ� โชติรัตน�
62133012885 นางสาวธัญวรรณ สุขนวล
62133012886 นางสาวซารีนา ฮีเล
62133012887 นายนรินทร� ขุนราช
62133012888 นางสาวอุไรวรรณ รักษ�จันทร�
62133012889 นางสาวมุสลีนา นาแซ
62133012890 นายธวัฒชัย ยอดแก1ว
62133012891 นางสาวซอบารีย?ะ สารี
62133012892 นางสาวนูรฮูดา มะเซ็ง
62133012893 นางสาววศินี เจ?ะบา
62133012894 นางสาวจุรีรัตน� ชิณวงศ�
62133012895 นางสาวอาอีเสาะห� มีนา
62133012896 นางสาวสุไรยา หลีเส็น
62133012897 นายซุลกิฟลี แยนา
62133012898 นางสาวรุ6งนภา ดําแก1ว
62133012899 นางสาวณัฐชล คงนุ1ย
62133012900 นางสาวฮัปเสาะ มะ
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62133012901 นางสาวอามีนา มูฮํามัด
62133012902 นางสาวนูรวาตี สะแลแม
62133012903 นางสาววรกานต� สะเหรียม
62133012904 นางสาววริศรา จารณะ
62133012905 นางสาวอัลวานีย� มะนุง
62133012906 นางสาวซารีฮัน อาแย
62133012907 นางอรพินท� บุญหา
62133012908 นางสาวนาซีเราะ มะเกะ
62133012909 นายชัยณรงค� บุญญนรังษี
62133012910 นางสาวดารา ลั่นศิลปS
62133012911 นางสาวอสมา กวักแก1ว
62133012912 นางสาวเจนจิรา พรหมสาลี
62133012913 นางสาววนาลี ลักษณะอินท�
62133012914 นางสาวกัญยาณี นุ6นมา
62133012915 นางสาวเบญจมาภรณ� สาริขา
62133012916 นางสาวฮามีดะห� หะยีดอเลาะ
62133012917 นายศักด์ิสิทธ์ิ เจะมะอะ
62133012918 นางสาวกานดา นะโค
62133012919 นางสาวมธุรส สวัสดี
62133012920 นางสาวอรสา เจ?ะหวาง
62133012921 นางสาวกูฮาฟDซา นาราวงศ�
62133012922 นางสาวมารีแย บาราหาแบ
62133012923 นายกูมุมีน เงาะมะเจะ
62133012924 นางสาวนูรซีลา ดือระปุป�
62133012925 นางสาวเบญจมาศ คงสิน
62133012926 นายศุภเกียรติ ทองแกมแก1ว
62133012927 นายสุรศักด์ิ พรหมสกุล
62133012928 นางสาววิลาวัลย� ถ่ัวทอง
62133012929 นางสาวธมลวรรณ ธรรมจินโน
62133012930 นายอิสมาแอล เตบสัน
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62133012931 นางสาวสิริพร กมลวัฒน�
62133012932 นางสาวอาซียัน เด็งบาตู
62133012933 นางสาวดวงมณี เดชอะรัญ
62133012934 นางสาวชฎารัตน� ทองคุปต�
62133012935 นายไฟซ1อล ประชานิยม
62133012936 นางสาวโชติมา นวลแก1ว
62133012937 นางสาวพัชรีพร มีเสน
62133012938 นางสาวนีรนุชร� กูโน
62133012939 นางสาววรรณนิภา เลื่องฤทธิวุฒิ
62133012940 นางเมธาวี มีสู
62133012941 นายนิธิ คีรีเดช
62133012942 นางสาวพารีด?ะ ซาลีซิง
62133012943 นางสาวกัญญาภัค ขนานชี
62133012944 นางสาวอภิชญา เสียงดัง
62133012945 นางสาววารุณี ภูริวัฒนกุล
62133012946 นางสาวนิกัสมูณี ยูโซะ
62133012947 นางสาววิภวานี เพชรรักษ�
62133012948 นางสาวกาญจนา วิบุญพันธ�
62133012949 นางสาวดวงธิดา บิลภัทร�
62133012950 นายพีระพงศ� สําราญราษฎร�
62133012951 นางสาวโรวีนา หมาดบากา
62133012952 นางสาวพิชนาถ สังข�ทอง
62133012953 นางสาวอัจฉราพร สิทธิศักด์ิ
62133012954 นายนที สีนุ1ย
62133012955 นางสาวอนุสรา ปะวะโพตะโก
62133012956 นางศิลาภรณ� ทองก้ิม
62133012957 นางสาวอัลซูรา นาวา
62133012958 นางสาววาสนา หนูเสน
62133012959 นางสาวอธิชนัน เหลือพงษ�
62133012960 นายยศพัทธ� ท6าศร
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62133012961 นางสาวสุวิษา แซ6พ6าง
62133012962 นายภีมภพ เสรีรักษ�
62133012963 นายบดินทร� ศิริรักษ�
62133012964 นางสาวรอฮานี แวมะ
62133012965 นายประสิทธ์ิ บุญชู
62133012966 นางสาวคณิสรา เพ็ชรภาน
62133012967 นางสาวสุนิษา นวลจันทร�
62133012968 นางสาวสุชานาฎ ศรีชุมพวง
62133012969 ว6าที่ร.ต.หญิงวารุดา ดือราแม
62133012970 นางสาวพนิดา จิตระกูล
62133012971 นางสาวสุรัสวดี พรมประถม
62133012972 นางสาวสุธิดา อาแว
62133012973 นายอติคุณ ทวีแก1ว
62133012974 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณชาตรี
62133012975 นายอภิชาติ ศิริ
62133012976 นางสาวนูรีซัน หะมะรอแมโน
62133012977 นางสาวเพียงจิต และกา
62133012978 นางสาวฮาซีย?ะ ดอเลาะ
62133012979 นายอาบิต บินสนิ
62133012980 นางสาวเจนจิรา จิตรสาธร
62133012981 นางสาวมาซีเต?าะ เซงมี
62133012982 นางสาวอาฟDฟะห� จะปะกิยา
62133012983 นางสาวฮาดีลา สาอิ
62133012984 นายศุภฤกษ� แสนเดช
62133012985 นางสาวอัญชลี หอมลออ
62133012986 นางสาวสีตีมารีแย รอยา
62133012987 นายวัชรพล อินทสระ
62133012988 นางสาวกิติภา วรรณศรีจันทร�
62133012989 นางสาวกนกวรรณ แซ6ลิ่ม
62133012990 นางสาวสุนันทา แก1วสองสี
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62133012991 นายอิสซาน สาและ
62133012992 นางสาวภัทราวดี ทองชูช6วย
62133012993 นางสาวสุธาทิพย� ย้ิมเย้ือน
62133012994 นายเหมันต� อาซัน
62133012995 นางสาวปาริฉัตร เรืองสุวรรณ
62133012996 นางสาวภัสราพร ไทยกลาง
62133012997 นายไซฟุดดีน สาและ
62133012998 นางสาวอําพร เสนแดง
62133012999 นายสมหมาย กะโด
62133013000 นายซําซูดิง สาและ
62133013001 นางสาวรอยฮา อับดุลลาเต?ะ
62133013002 นางสาวปฐมพร ชินาพร
62133013003 นายอิทธิกร คุรุนุศาสก�
62133013004 นางสาวจิราวรรณ โข1ยนึ่ง
62133013005 นางสาวกนกวรรณ นวลใย
62133013006 นางสาวซากีนา เจะเลาะ
62133013007 นายฤทธิพร สกุณา
62133013008 นางสาวสายฝน สุดชู
62133013009 นางสาวสิรินธร โททอง
62133013010 นางสาวศิลารักษ� สุวรรณแสง
62133013011 นายอํานาจ สิงห�เนี่ยว
62133013012 นายสินทรัพย� ก่ิงวิชิต
62133013013 นางสาววาสนา วาเด็ง
62133013014 นางสาวธัญชนก ทองเทียบ
62133013015 นางสาวมาริษา เหล็มเป\ง
62133013016 นายศรัณย� พูนณรงค�
62133013017 นางสาวรจนกร มณีโชติ
62133013018 นางสาวรุ6งอรุณ กลิ่นสุคนธ�
62133013019 นางสาวจามจุรี ย1อยช6วง
62133013020 นางสาวศิริลักษณ� วงล6อง

หน1า 434 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133013021 นางสาวอารีนา แวแล?ะ
62133013022 นางสาวนูรอัยนีย� แดสามัญ
62133013023 นางสาวรัตตะนี ขวัญแก1ว
62133013024 นางสาวฮาซียะห� ดอเลาะ
62133013025 นางสาวผกามาศ แซ6จู
62133013026 นางสาวรุ6งนภา รักษ�สุวรรณ
62133013027 นางป�ยะพร ทวีสิทธ์ิ
62133013028 นางสาวภาวดี บุญลาภ
62133013029 นางสาวสุไรยา จิใจ
62133013030 นางสาวมาเรียม มะเด็ง
62133013031 นางสาวปภัสสร ยวลแก1ว
62133013032 นางสาวอัสมา เหย็มโหน1ง
62133013033 นางสาวสิปโปทัย ยางงาม
62133013034 นางสาวอาฟDฟะห� เจะมะ
62133013035 นางสาวจิตติมา นวลแก1ว
62133013036 นางสาวโซรัยยา สุหลง
62133013037 นางสาวพิมพ�ผกา รอดแก1ว
62133013038 นายอุสมาน หมัดยุโส?ะ
62133013039 นางสาวรัชต�วดี อุบลขาว
62133013040 นายมูฮําหมัดฮาฟDซี เจะโกะ
62133013041 นางสาวปริชญา สิทธิสาร
62133013042 นางสาวรุสลินดา แอ
62133013043 นางสาวรสสุคนธ� ศรสา
62133013044 จ6าอากาศเอกพีรยุทธ งามขึม
62133013045 นายนาอีม นิมะ
62133013046 นางสาวภัทรธิดา ทศทิศโยธิน
62133013047 นางสาวทัตพิชา รอดรักษ�
62133013048 นายชวลิต พาหุมันโต
62133013049 นางสาวโสรยา ริยาพันธ�
62133013050 นางสาวจุฑาภรณ� พกแดง
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62133013051 นางสาวอารียา เทศอาเส็น
62133013052 นางสาวพรทิพย� รัตนมุสิทธ์ิ
62133013053 นางสาวกนกพรรณ คงรัตน�
62133013054 นางสาวสาวิกา สุวรรณโณ
62133013055 นางสาวนูรฮูดา ดามิง
62133013056 นางสาวกมลวรรณ ปรีชา
62133013057 นายธนพล ใจสุข
62133013058 นางสาวพัทธ�ธิดา ช6างนุ1ย
62133013059 นางสาวสุธิดา หวันยาวา
62133013060 นายปกรณ�เทพ อุปวิโรจน�
62133013061 นางสาวศธัญชนก อึ้งประเสริฐ
62133013062 นางสาวอธิตา สืบสาย
62133013063 นายกรกฤต นิลรัตน�
62133013064 นางสาวนาริสรา มัยเละ
62133013065 นายจักรตุรงค� แก1วจันทร�
62133013066 นางสาวแวโนรฮายาตี โมง
62133013067 นางสาวป�ยะมาศ แก1วเจริญ
62133013068 นางสาวเปาซียะ บาเหะ
62133013069 นางสาวชนาภัทร บุญเกลี้ยง
62133013070 นางสาวแวเยาะห� โวะ
62133013071 นายกฤตณกร พฤกษ�ธนากุล
62133013072 นายตัรมีซี สาและ
62133013073 นางสาวฟาตีนา กาโบะ
62133013074 นางสาวสุนิสา ลูกหวาย
62133013075 นางสาวรัชณีกร ย1อยแก1ว
62133013076 นายวสันต� แดงสุวรรณ
62133013077 นางสาววิไลวรรณ ด1วนขํา
62133013078 ว6าที่ ร.ต.ชูสิทธ์ิ จันแดง
62133013079 นางสาวนับเซาะ หวันดาหนี
62133013080 นางสาวปBทมา มาซี
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62133013081 นางสาวกานจ�พิชชา เส็นทุ6ย
62133013082 นางสาวฮามีน?ะห� ดือราซอ
62133013083 นายมุมีน เจ?ะ
62133013084 นางสาวอายูซ?ะ ดือราแม
62133013085 นายเอกภัทร ชูเพ็ชร
62133013086 นายธีระศักด์ิ ศรียันต�
62133013087 นางเทียรทิพย� บุญกุศล
62133013088 นางสาววัลลภา ใหม6คง
62133013089 นายชินกฤต ย6องลั่น
62133013090 นางสาวนจวรรณ คงสิน
62133013091 นางสาวปภสร ซุ1นสุวรรณ
62133013092 นางนภาพร ภูมิแก1ว
62133013093 นางสาวอัญชนา วิจิตต�
62133013094 นางสาวอัญจิรา แจ1งกระจ6าง
62133013095 นางสาวอัสมาภรณ� บัวแก1ว
62133013096 นายอุสมาน กะโด
62133013097 นางสาวอารีดา สอนแก1ว
62133013098 นายยศพนธ� คงอิ้ว
62133013099 นางสาวพิมพ�ชนก บุญพันธ�
62133013100 นางสาวชลิตา รักนุ1ย
62133013101 นางสาวพิทยาภรณ� สีนวน
62133013102 นางสาวอรชุมา เชาวลิต
62133013103 นางสาวป�ยนาฏ วัชรเวชศฤงคาร
62133013104 นางสาวอัสมะห� สาและ
62133013105 นางสาวศิริโฉม เพชรล6อง
62133013106 นายภูวณัฏฐ� พุมมณี
62133013107 นายวิโรจน� นาคสง6า
62133013108 นางสาวธัญวรัตม� ชัยสงคราม
62133013109 นายวรกานต� ขุนพ6วง
62133013110 นางสาวสุนิสา นาฮัมผล
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62133013111 นายวชิรวิชญ� ชัชชญากูล
62133013112 นายณัฐพงศ� ป�[นทองพันธ�
62133013113 นายกษิด์ิเดช ชูจันทร�
62133013114 นายอับดุลมาเละ กามา
62133013115 นายสามารถ ผิวเหลือง
62133013116 นางสาวมารูนี สาแม
62133013117 นางสาวลีลาวดี บุญโยดม
62133013118 นางสาวอนุตรา ศรีวิลัย
62133013119 นางสาวจุฑาฤกษ� ลิ่มสกุล
62133013120 นางสาวลลิตภัทร ซ1ายขวัญ
62133013121 นายกฤตนัย สายศรีโกศล
62133013122 นายชุมสาย ชาญวุธ
62133013123 นายธนวัฒน� ไชยสงคราม
62133013124 นางสาวปวีณา ฤทธ์ิบรรเจิด
62133013125 นายกิตติพงศ� สิทธิโสธา
62133013126 นางซูวัยบะห� สาร?ะ
62133013127 นางสาวฐาปนี วิฑูรย�พันธ�
62133013128 นางสาวนวชนม� แก1วบุญ
62133013129 นางสาวอุไรวรรณ ปูเต?ะ
62133013130 นางสาวบุญยาพร ทองฉีด
62133013131 นางสาวรัชกร เจริญไธสง
62133013132 นางสาวนิมารียัม สาแม
62133013133 นางสาวอาซีซะ เจ?ะกา
62133013134 นางสาวอาจรีย� เครือรอด
62133013135 นายอดิศร อนันต�
62133013136 นางสาวกูมารี ดะหะมะ
62133013137 นางสาวมณฑกานต� ไหมศรีขาว
62133013138 นายภัทรพงศ� บุญฤทธ์ิ
62133013139 นางสาวมาสือนิง ดอเล?าะ
62133013140 นางสาวหุสนา เสาะแม
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62133013141 นายสุววัฒก� สุวรรณนิมิตร
62133013142 นางสาวรัญชิดา สุขปลอด
62133013143 นายตรีภพ เทียนสว6าง
62133013144 นายทรงวุฒิ เต็งรัง
62133013145 นายแวอามีน รักอํานวยศิลปS
62133013146 นายสุรวุฒิ พูลสวัสด์ิ
62133013147 นายปฐมพงษ� มุสิกพันธุ�
62133013148 นางสาวอาดีละห� มะนุ
62133013149 นางสาวนัชชา อินทสะโร
62133013150 นางสาวฮายาตี นิอาลี
62133013151 นายภาณุพงค� เลียดดํา
62133013152 นางสาวจันจิรา เครือนาคพันธ�
62133013153 นางสาวณัฏฐณิชา ชํานาญนา
62133013154 นายเสรี อินเอียด
62133013155 นางสาวมัสนี และมะลี
62133013156 นางสาวกมลวรรณ หงษ�บิน
62133013157 นายเฉลิมพงศ� อุตโร
62133013158 นางสาวศรุตา หนูเริก
62133013159 นายหนึ่งบุรุษ เจะสา
62133013160 นางสาววรรณวิมล พงศาปาน
62133013161 นางสาวจรินยา กุลอุบล
62133013162 นางสาวสิรินภา คงขาว
62133013163 นายบุญอนันต� จันทร�วิไชย
62133013164 นางสาวอลิษา ราชสงค�
62133013165 นางสาวจันจิรา มรรคาเขต
62133013166 นางสาวซูไรยา อาแด
62133013167 นางสาวนัสรีนา ดือราโอะ
62133013168 นางสาวอัจฉริยา ทศพล
62133013169 นายอาหะมะ มือแยบาสอ
62133013170 นางสาวธิดารัตน� ทองขวัญ
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62133013171 นางสาววาร�น6า เบ็ญอาดัม
62133013172 นางสาวตอแฮเราะห� หะยีสาและ
62133013173 นางสาวชรีรัตน� ก6อแก1ว
62133013174 ว6าที่ร1อยตรีหญิงจุฑารัตน� เก้ือนุ1ย
62133013175 นายฮอลิค โต?ะดอล?ะ
62133013176 นางสาวกาญจนา ธรรมวาโร
62133013177 นางสาวนูรีซัน ยูโซะ
62133013178 นางสาวชุติกาญจน� วิเชียรโสภณ
62133013179 นายกรวิทย� ดําศรี
62133013180 นางสาวภัคฏ�หทัยกานต� เศียรอุ6น
62133013181 นางสาวจันจิรา บัวน1อย
62133013182 นางสาววนิดา เภาแก1ว
62133013183 นายพิทวัส เม6งช6วย
62133013184 นางสาวอุมาพร ค6าละทาน
62133013185 นางสาวสุวีรา ทองศรีพราย
62133013186 นายจักรกฤษณ� ชูศรี
62133013187 นางสาวนูรีดา บาโง
62133013188 นายจักรกฤษ ดิษฐ�สระ
62133013189 นางสาวกมลวรรณ รอดสุข
62133013190 นายธมลวรรณ แก1วกลับ
62133013191 นางสาวพิมพนิต หาญณรงค�
62133013192 นางสาวสูวานา รานิง
62133013193 นางสาวธนัชพร แดงแก1ว
62133013194 นางสาวนูรมี สาแมง
62133013195 นางสาวซูนัยฟะห� ดอเลาะ
62133013196 นางสาวสารีนา ยายา
62133013197 นางสาวฟาดีละห� เฮ็งป�ยา
62133013198 นางสาวลลิตา แก1วช6วย
62133013199 นางสาวไวยษณวี ไชยดิษฐ�
62133013200 นางสาวอารีณี บากา
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62133013201 นางสาวฮานาฟDยะห� ลานง
62133013202 นางสาววีริญญา ขมิรักษา
62133013203 นายกอรี ยะมะกา
62133013204 นายนนทลักณ� สังข�มุสิกานนท�
62133013205 นางสาวรุสนี มาแจ
62133013206 นางสาวป�ยะมาศ เต็กลี่
62133013207 นางสาวขวัญจิรา ยียมเจริญ
62133013208 นางสาวมนทิรา ปานบัว
62133013209 นางสาวนฤป ขอพงษ�ไพบูลย�
62133013210 นางสาวสุดธิดา นกแอนหมาน
62133013211 นางสาวสมฤทัย คําปาน
62133013212 นางสาวพัชริดา ศรีประสิทธ์ิ
62133013213 นางสาวเรือนแก1ว รู1เพราะจีน
62133013214 นางสาวสาลวานี รอยาลี
62133013215 นางสาวรูวัยดา บูลัดลีจิง
62133013216 นางสาวนัสรีน มีเด็ง
62133013217 นางสาวศิรภัสสร สุวรรณโณ
62133013218 นายวุฒิพงศ� แร6ทอง
62133013219 นางสาวซัลวา ซีเดะ
62133013220 นางสาวสุภารัตน� พรมคณะ
62133013221 นางสาวจันทร�ทิภา สารจันทร�
62133013222 นางสาวธัญญาเรศ คล1ายทอง
62133013223 นายสุวรรณ สวนแก1ว
62133013224 นางสาวตาลีเกาะ สาและ
62133013225 นางสาวอัจฉรา ก้ิมเถ้ียว
62133013226 นางสาวอรยา นิ่มกาญจนา
62133013227 นางสาวเหมือนจิต เพชรจํานงค�
62133013228 นางสาวสุมลวดี แสนโยชน�
62133013229 นางสาวกนกวรรณ ชัยรัก
62133013230 นางสาวปนัดดา หมัดสา
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62133013231 นางสาวสุขุมาล ฤทธิเดช
62133013232 นางสาววงศ�เดือน ถาวระ
62133013233 นางสาวกมลชนก ทองอ6วม
62133013234 นางสาวพัณณิตา คชกาญจน�
62133013235 นางสาวชุติมา สุทธาภิรมย�
62133013236 ว6าที่รตหญิงกชกร สุขสวัสด์ิ
62133013237 นายชนุดร ชุมเพชร
62133013238 นางสาววิศณี ซาลัง
62133013239 นางสาวสิริภัทร หนูนิ่ม
62133013240 นายเอกสิทธ์ิ ฤทธิฉิม
62133013241 นางสาวมณิศา ชินพงษ�
62133013242 นางสาวนุชนาถ มันเล็ก
62133013243 นางสาววรรณา บิลมู6สา
62133013244 นางสาวฐิติพร เพชรดี
62133013245 นางสาวอรอนงค� ปะทะวัง
62133013246 นายวัชริศ เบญจศรี
62133013247 นางสาวนูรีซัน หะยีมายอ
62133013248 นายกรวิทย� แซ6ตัน
62133013249 นางสาววาริษา ม1องพร1า
62133013250 นายปกรณ� ดําน1อย
62133013251 นายณวัฒน� ธรรมเขต
62133013252 นางสาวไพลิน สีสวนแก1ว
62133013253 นางสาววันอานีตา ฮะซา
62133013254 นางสาวฐาปนี ชูจันทร�
62133013255 นางสาวนูรอัยนี จิตต�ประไพย
62133013256 นางสาวปรานี พรมขุนจิตร
62133013257 นางสาวสุนิสา คํามณี
62133013258 นายเอกมงคล ศิวะบรรจง
62133013259 นายคมสันต� แดงประดับ
62133013260 นายนรเศรษฐ� กุลบาล
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62133013261 นางสาวฮามีดะห� ดอเลาะ
62133013262 นางสาวชนัญญา กลางวัง
62133013263 นายถาวร เทือกทอง
62133013264 นางสาวมธุริน การเกษม
62133013265 นางสาวปBฐมาวดี ขวัญเนียม
62133013266 นายทรงกรด กะเส็ม
62133013267 นางสาวนาดียา สาและ
62133013268 นางสาวยุวลักษณ� เสนุภัย
62133013269 นางสาวสุนันทา จันแก1ว
62133013270 นางสุพรรณี ศรีไทยแก1ว
62133013271 นายรชต สระศรีสุวรรณ
62133013272 นางสาวหวันอิซซะฮ� ไทรทอง
62133013273 นางสาวอนัญญา หลีแอ
62133013274 นายพงศกร นิ่มกาญจนา
62133013275 นางสาวปBทมา ชูจันทร�
62133013276 นางสาวภานินี ตะเคียนทอง
62133013277 นางสาวมุกดา ทองมุณี
62133013278 นายอาทิตย� นิ่มละมุล
62133013279 นางราวดี ชูรักษ�
62133013280 นางสาวเรณุกา บูรพันธ�
62133013281 นางสาววรรณดี ซังซาสิทธ์ิ
62133013282 นางสาววรัณพักร โสลิกี
62133013283 นางสาวรัชนีฉาย เฉยรอด
62133013284 จ.ส.อ.อัมฤทธ์ิ ช6วยแก1ว
62133013285 นายเชษฐา นาทธนานนท�
62133013286 นางสาวอารี มีทองขาว
62133013287 นางสาวอุษณีย� หวันสาเหล6
62133013288 นางสุรัตน� พูนเทพ
62133013289 นางสาววราภรณ� เลิศจิตต�ธรรม
62133013290 นายพลากร พินิจสกุล
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62133013291 นางสาวจิตรา ต่ันมี
62133013292 นางสาวมูนี กะจิ
62133013293 นางสาววรัญญา บุญเทพ
62133013294 นางสาวอัฟร6า เย็ง
62133013295 นางสาวกัณฐิกา นิลวัตร
62133013296 นางสาวฟาตีฮะห� ดอเลาะ
62133013297 นายทัตตพันธ� ชูศรี
62133013298 นายณัฐชัย สุขดํา
62133013299 นางสาวฮีดาย?ะ ปูเตะ
62133013300 นางสาวป�ยรัตน� ขําเกลี้ยง
62133013301 นางสาววริยา กาญจนะ
62133013302 นางสาวธมลวรรณ ตันจะโข
62133013303 นางสาวณัฐนิชา บุษบงค�
62133013304 นางสาวจิรดา องศารา
62133013305 นายพรหมแสง แซ6เล6า
62133013306 นางสาววิลดาณี ยูโซ?ะ
62133013307 นางสาวนูรีซาห� มะยิดี
62133013308 นางสาวอมรรัตน� อินเลี่ยน
62133013309 นางสาวกูมาซูวี รอเซ็ง
62133013310 นางสาวแวนาปDซะห� อาแว
62133013311 นายฮารีปDน มิสลิมิน
62133013312 นางสาวกนกวรรณ บัวหมุน
62133013313 นางสาวนูรีนา ดือราแม
62133013314 นางสาวอนิตตา อาดตันตรา
62133013315 นายศรัณย�ภัทร หิรัณย�รักษ�
62133013316 นางสาวเสริมศิริ แกล1วทนงค�
62133013317 นางวันมัสรียา คะนอง
62133013318 นางสาวคอดีนะ หลําเยะ
62133013319 นางสาวอาจรีย� ทองหนู
62133013320 นางสาวนลินรัตน� เธียนชัยวัฒนา
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62133013321 นางสาวมณีกาญจน� ผอมไชยแก1ว
62133013322 นางสาวกมลชนก จําปา
62133013323 นางสาวธิดารัตน� รอดเสน
62133013324 นางสาวรูสีย?ะ อิอะแต
62133013325 นางสาวณัฐสุดา ปรีชา
62133013326 นางสาววรรอุษา แซะอาหลี
62133013327 นายฟาดีน หวันตาหลา
62133013328 นายกิตติศักด์ิ หูเขียว
62133013329 นายขจรเกียรติ ศรีพรหม
62133013330 นางสาววินท�รัชต�ลดา บุญเนียม
62133013331 นางสาวนฤมล สิงห�ศรีสันติ
62133013332 นางสาวอัสมาณี จะมะจี
62133013333 นายตามีซี ดอแย
62133013334 นางสาวอัสนีดา อูมา
62133013335 นายพิมาย เพชรสวัสด์ิ
62133013336 นายยุกี หลําแซ6อิ่ม
62133013337 นางสาวบุญพิทักษ� วงศ�ธวัช
62133013338 นางสาวภาวิดา แสงศรีคํา
62133013339 นางสาวซูรียะ บากา
62133013340 นางสาวศิรดา สุระคําแหง
62133013341 นางสาวอัฟนา ตาเห
62133013342 นางสาวตรงจิตร ทิพย�รักษ�
62133013343 นายวิสิฐ จันทร�แดง
62133013344 นางสาววรรวิสา วัฒนสุนทร
62133013345 นางสาวจามจุรี อนันต�กุล
62133013346 นายวุฒิชัย สีทอง
62133013347 นางสาวกรกนก คงสม
62133013348 นางสาวยุพเรศ นามอาษา
62133013349 นายสนั่น รัตนพรหม
62133013350 นายณัฐพล สาเมาะบาซา
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62133013351 นางสาวยูดา เจะโวะ
62133013352 นายอารีฟ สะมาแอ
62133013353 นางสาวนิภาพร จันทร�ถัด
62133013354 นางสาวป�ยะดา รัตนบุษยาพร
62133013355 นางสาวรุสวานี มูบารานิง
62133013356 นางสาวเพียงรวี คชรัตน�
62133013357 นางสาวเพ็ญนภา ทัพพันธ�
62133013358 นางสาวนุชนาถ เลนุกูล
62133013359 นางสาวฟารีดา บ6าวเบ็ญหมัด
62133013360 นางสาวอาอีเซาะ หะยีสุหลง
62133013361 นางสาวนูรียานี ปูแล
62133013362 นายธีรศักด์ิ รัตนพงศ�
62133013363 นางสาววรวรรณ นาคมณี
62133013364 นายธรรมศักด์ิ โลภาส
62133013365 นางสาววราภรณ� เพ็ชรรัตนมุณี
62133013366 นางสาวมาซนา เจ?ะแว
62133013367 นางสาวซากีนะ สิบู
62133013368 นางสาวจิดาภา ยากะบิล
62133013369 นายวิรัฐฑพล พรหมจรรย�
62133013370 นางสาวชุติมา อัตปBญญา
62133013371 นางสาวสุรีย�รัตน� ณรินทร�
62133013372 นางสาวรุ6งฤดี เรืองศรี
62133013373 นางสาวผุสดี แก1วศรี
62133013374 นางสาวคุณัญญา เอี่ยมตระกูล
62133013375 นางสาวพรชนก อุทัยกิจ
62133013376 นายมูฮําหมัดอัสฟาร� ปูยี
62133013377 นางสาววัทนวิภา ศักด์ิย่ิงยง
62133013378 นางสาวณัชชา ใจดํารงค�
62133013379 นางสาวนูรฮายาตี สาเมาะ
62133013380 นางสาวซอฟDยะห� สารอเอง
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62133013381 นายชัยธนาวุฒิ ช6อมณี
62133013382 นายเจริญ ทองคันชั่ง
62133013383 นางสาวเสาวภาพ เพชรโชติ
62133013384 นางสาวป�ยาพัชร วรรณรัตน�
62133013385 นางสาวนาสรินทร� จารง
62133013386 นางสาวชาลิสา แซ6ซํ่า
62133013387 นายยศกร โสธะโร
62133013388 นางสาวนงลักษณ� ภิรมย�
62133013389 นายสัณหณัฐ ดําเม็ง
62133013390 นางสาวโรสนี ดีเยาะ
62133013391 นางสาวเกศิณีย� ทองเผือก
62133013392 นายวรพล บุญพันธุ�
62133013393 นางสาวขวัญจิรา นุ6นนา
62133013394 นายรุสลัน ตือมิงหม?ะ
62133013395 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทรัตน�
62133013396 นางสาวไซนูราห� นิบง
62133013397 นางสาวนิกามีลา นิกะจิ
62133013398 นายพงศธร ขุนแก1ว
62133013399 นางสาวอรสา สะแหละ
62133013400 นางสาวเสาวนีย� ชูบัว
62133013401 นายธีรวิทย� ขําร1าย
62133013402 นางสาวพิยดา พิชัยยุทธ
62133013403 นางสาวพาตีเม?าะ เจะปอ
62133013404 นางสาวแพรพิสุทธ์ิ แก1วละเอียด
62133013405 นางสาวเสาวลักษณ� ปรีดาภาค
62133013406 นางสาวมาซีเต?าะ มูซอ
62133013407 นางสาววรรณฤทัย มีสี
62133013408 นางสาวนูรดีรา เจ?ะเล?าะ
62133013409 นายไซนุรดิน เจ?ะอาลี
62133013410 นายธวัชชัย ลิ่มเฮง
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62133013411 นางสาวซาร6า นวลแย1ม
62133013412 นางสาวอามีรา ดอเลาะ
62133013413 นายฮาดีย� มะแตหะ
62133013414 นายตัรมีซี มูซอดี
62133013415 นางสาวอัสมา หวันประรัตน�
62133013416 นายมะสอบรี กาเร็ง
62133013417 นายจิระ ทองมา
62133013418 นางสาวมะลิวัลย� ลิขิตกิจเกษตร
62133013419 นางสาวเจนจิรา เรืองเทพ
62133013420 นางสาวบุหลัน อิสหมาน
62133013421 นายบุญชนะ รัตตะกุญชร
62133013422 นางสาวณัฐณิชา ผลิรัตน�
62133013423 นางสาวฮูสนียะห� อาแด
62133013424 นางสาวฟารีซาฮ� สาและ
62133013425 นางสาวเหมวดี ชูดํา
62133013426 นางสาวณัชชา ไชยกิจ
62133013427 นางสาวปBทมาวาตี ตันหยงอาลี
62133013428 นายพรชัย ลิ้มเจริญ
62133013429 นางสาวกนกวรรณ นิลประยูร
62133013430 นางสาวโสรญา ดาราแม
62133013431 นางสาวนุรซีกิน ยูโซ?ะ
62133013432 นางสาวสมฤทัย เจียงสกุล
62133013433 นางสาวพรรณนิภา เมืองสองศรี
62133013434 นายอภิสิทธ์ิ ส6งแสงรัตน�
62133013435 นางสาวณิชาพรรณ ลําใยผล
62133013436 นางสาวนฤมล นวลสระ
62133013437 นางสาวมานีเราะ ดามาลี
62133013438 นายวโรดม จันทร�ช6วย
62133013439 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวีณัฐ เอียดจุ1ย
62133013440 นางสาวมัสฮูดา บินอาลี
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62133013441 นางสาวฟาตอนะห� เจะเตะ
62133013442 นางสาวซากียะห� เจาะเอาะ
62133013443 นางสาวฟDรดาวน� หะยียะพา
62133013444 นางสาวภาวิณี วุ6นดี
62133013445 นางสาวสลิตา ยามาเล็น
62133013446 นางสาวนาดีญา อาแซ
62133013447 นางสาวสุธาสินี แก1วบุตร
62133013448 นางสาวสุนิษา ไชยถาวร
62133013449 นายกฤตภาส บริรักษ�
62133013450 นายฉัตรชัย ขุนพลช6วย
62133013451 นางสาวชุติกาญจน� พุ6มชัย
62133013452 นางสาวป�ยาณี ช6วยรักษ�
62133013453 นางสาวรุสนานี สาเมาะ
62133013454 นางสาวอัชมิยา หลงอาหลี
62133013455 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณจาง
62133013456 นางสาวอังคณา สุขเอียด
62133013457 นางสาววันซูฮาดา มะ
62133013458 นางสาวบุษบา เสนานิคม
62133013459 นายสะการิยา สาอุ
62133013460 นางสาวยมนาจ จันทมุย
62133013461 นางสาวนรีกานต� ปานแก1ว
62133013462 นางสาวอารยา ง?ะสมัน
62133013463 นางสาวนาเดีย สติรักษ�
62133013464 นายทินกร เกลี้ยงคําหมอ
62133013465 นางสาวพจมาน เจนกุลประสูตร
62133013466 นางสาวมานีเราะ อาแด
62133013467 นางสาวกชมน เก้ือเสน
62133013468 นางสาวธัญพร ใจจ1อง
62133013469 นางสาววิราภรณ� ทวนทอง
62133013470 นางสาวอาทิตยา ชะนะบัญญัติ
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62133013471 นายกัญจน� เจริญสินสุนทร
62133013472 นางสาวตรีรัตน� สุวรรณศรี
62133013473 นายบรรเจิด สู6สมแก1ว
62133013474 นางสาวชัชชญา ศรีเฉลิม
62133013475 นางสาวโนร�ฮาสานา มะสาแม
62133013476 นางสาวอลิสา จันทร�เอียด
62133013477 นางสาวเสาวนีย� พิทักษ�ทักษิณ
62133013478 นางสาวนฤมล ทองบุญ
62133013479 นางสาวปาลิตา หมีคง
62133013480 นางสาวญาณิการ� โต?ะพ6อ
62133013481 นายสมพงษ� ขวัญทองเย็น
62133013482 นางสาวศวิตา อรรถรัฐ
62133013483 นางสาวสุภาพร ทองประดับ
62133013484 นายอินทัช อินทกูล
62133013485 นางสาวต6วนซาฟDระห� ต6วนแว
62133013486 นางสาวสุภัทธา เรืองเจริญ
62133013487 นางสาวชญาศรี ไชยกิจ
62133013488 นางสาวเอื้อการย� พรหมนิมิตร
62133013489 นางสาวกัลยา เหร็มล6า
62133013490 นางสาวหฤทัย ราชบุรี
62133013491 นางสาวนลินทิพย� กรศุภวัฒนา
62133013492 นางสาวนูรฮายาตี ดราวี
62133013493 นางสาวศศิชา ต้ังม่ันคง
62133013494 นางสาวณิชนันทน� ตะวัน
62133013495 นางสาวธิดามาศ สุขแก1ว
62133013496 นางสาวมานิสา คงไข6
62133013497 นางสาวนภิสา งวดเนี่ยว
62133013498 นางสาววิลาวัณย� ทองดี
62133013499 นางสาวผกานันท ช6วยอ6อน
62133013500 นางสาวเกศ ชัยสุวรรณ�
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62133013501 นายมานะศักด์ิ จันทร�คล1าย
62133013502 นางสาวนาตาชา มนูญดาหวี
62133013503 นางสาวอัญชนา เพ็ชรศรี
62133013504 นางสาวเจนจิรา สุขแดงพรหม
62133013505 นางสาวชนากานต� เนาว�สุวรรณ
62133013506 นายทรงยศ ไชยมนตรี
62133013507 นางสาวสอลีฮะ หมะหนังเด็น
62133013508 นางสาวขวัญฤดี เหมียนเมือง
62133013509 นางสาววรรณภา สายดํา
62133013510 นางสาวลัยลา สาแม
62133013511 นางสาวอาภาภรณ� มีทอง
62133013512 นางสาวกนกวรรณ ณ สงขลา
62133013513 นางสาวรอกีเยาะ สาเมาะ
62133013514 นางสาวธัญญาภรณ� เพชรจํารัส
62133013515 นางสาวสุไฮนี หมัดบา
62133013516 นายกฤต ตฤณวร
62133013517 นางสาววันฟาซลา แวกือจิก
62133013518 นายจิรนนท� ส6องสง
62133013519 นางสาวสูริยา ฮะดี
62133013520 นางสาวเนตรนภา ไมตรีแก1ว
62133013521 นางสาวสุกานดา เจะอุบง
62133013522 นางสาวจิราวรรณ นวลขาว
62133013523 นางสาวเกษศิรินทร� ทองเสนอ
62133013524 นายจักรกฤษณ� สินคํา
62133013525 นายบุญญวัตร เรืองรอง
62133013526 นายลุกมัน มะดือเร?ะ
62133013527 นายธีรวัฒน� วุฒิศักด์ิ
62133013528 นางสาวลักขณา หมานบุญ
62133013529 นางสาวเยาวลักษณ� พรหมพัฒน�
62133013530 นางสาวฟาริดา นุ1ยดํา
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62133013531 นางสาวปรารถนา หนูประโคน
62133013532 นางสาวเสาวภา รุ6งเรือง
62133013533 นางสาวณัฐกานต� ช6วยปลอด
62133013534 นางประทุมทิพย� รุ6งกลิ่น
62133013535 นายอํานาจ ทิวาลัย
62133013536 นางสาวอนรรทิยา สุวรรณวงศ�
62133013537 นางสาวอามีนา อาแวกะจิ
62133013538 นางสาวศิรดา เหาะเจริญ
62133013539 นางสาววรรณพร คงอ6อนศรี
62133013540 นางสาวอพิณญา ศรีผักผ6อง
62133013541 นางสาวธิดารัตน� จันทศรี
62133013542 นางสาวสมฤดี กูโน
62133013543 นางสาวจันทร�เลขา ทองสิงห�
62133013544 นายพลศิษฎ� หนูเสน
62133013545 นางสาวพัชราภรณ� อินทสระ
62133013546 นายศิวัช ตัณฑชน
62133013547 นางสาวนูรียะ โต?ะนิ
62133013548 นางสาวรัชนี แก1วเจริญ
62133013549 นายณัฐสิทธ์ิ พูลสวัสด์ิ
62133013550 นายชาญณรงค� เทพราช
62133013551 นายสรศักด์ิ พรายพรรณ
62133013552 นางสาวมาลินี ทองเรือง
62133013553 นางสาวจิรประภา ขันภักดี
62133013554 นางสาวมาเรียม โต?ะลูโบ?ะ
62133013555 นางสาววัชราภรณ� แซ6ลี้
62133013556 นางสาวศศินา ศรีพัฒนพิบูล
62133013557 นางสาวปนัดดา รุ6งเรือง
62133013558 นางสาวมณฑารัตน� สาเมาะ
62133013559 นายสหชัย เสาวิไล
62133013560 นางสาวพุธิตา ชูรักษ�
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62133013561 นางสาวจันจิรา จันทร�คง
62133013562 นางสาวฟาซียา วายะโยะ
62133013563 นายรอมฎอน นาวาฮาซัน
62133013564 นางสาวอาทิติยา บิลร6าหีม
62133013565 นางสาวพนิดา จักรกาญจน�
62133013566 นางสาวป�ยะรัตน� ไกรขาว
62133013567 นางสาวป�ยะฏา ชะยานัย
62133013568 นางสาวสิรินภา มะดีเย?าะ
62133013569 นางสาวภัสราวรรณ ทองยอด
62133013570 นางสาวนัยน�เนตร มณีไสย
62133013571 นางสาวเกษศิรินทร� คงวรรณ�
62133013572 นางสาวอรพรรณ โชติรัตน�
62133013573 นางสาวโซเฟDย เจ?ะซอ
62133013574 นางสาวอาแอเซาะ รอแม
62133013575 นางสาวอัลวาณีย� สาและ
62133013576 นางสาวสุรีรัตน� เจ?ะหลี
62133013577 นางสาวอัญธิกา สิทธิศักด์ิ
62133013578 นายรอสือดี ดอเล?าะ
62133013579 นายณัฐกิจ จงรักษา
62133013580 นางสาวอรุณี ชุมช6วย
62133013581 นางสาวเกศินี กันตังกุล
62133013582 นางสาวฟาตีเมาะ เจะแม
62133013583 นางสาวอุไรวรรณ แซ6หล6อ
62133013584 นางสาวธัญสุดา นนทพันธ�
62133013585 นางสาวอาแอเสาะ วายะโยะ
62133013586 นางสาวณัฐกานต� นันทะกูล
62133013587 นายณัชพล อุดมรัศมีอภิกุล
62133013588 นายอภิสิทธ์ิ ก้ิมต้ัน
62133013589 นายฤทธิ รุ6งรัตนศิลปS
62133013590 นางสาวกาญจนา คงอินตัน
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62133013591 นางสาววริษฐา จีรธนายุ
62133013592 นางสาวชนาธิป สุดเมือง
62133013593 นางสาวนันท�นภัส รัตนโชติกานนท�
62133013594 นางสาวนูรีฮะ ดีมาตี
62133013595 นางสาวนูรีย� ยะโกะ
62133013596 นายสมรักษ� เจริญสุข
62133013597 นางสาวญาณิศา วิจิตรพันธ�
62133013598 นายณัทร จํานงค�
62133013599 นางสาวปBทมา เหมมัน
62133013600 นายธนพงศ� วจีรวัฒน�
62133013601 นางสาวโชติกานต� คงกําเนิด
62133013602 นางสาวอิสริยาภรณ� รอดกลิ่น
62133013603 นางสาวนาอีมะห� เหล6ชาย
62133013604 นางสาวฮาสือมะห� สะดี
62133013605 นายไตรเทพ ฉัตรวิริยะโยธิน
62133013606 นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
62133013607 นางสาวนุจรีย� อากาศวิภาต
62133013608 นางสาวนพนันท� ประจักษ�เลิศวิทยา
62133013609 นางสาวนิรมล ขําแก1ว
62133013610 นางสาวสุไฮนีย� ดิเย?าะ
62133013611 นายอัยดีลอัฎฮา ดอเล?าะ
62133013612 นายวทัญWู แซ6เห1ง
62133013613 นางสาวฐาปนีย� แสงประดับ
62133013614 นางสาววิภารัตน� หนูสอน
62133013615 นางสาวมุทิตา จ6ายแจก
62133013616 นางสาวนันท�นภัส พิมพิฬาร�
62133013617 นางสาวธีราลักษณ� พลไชยะ
62133013618 นายอดิเรก มูดอ
62133013619 นางสาวกนกวรรณ พลประสิทธ์ิ
62133013620 นายกฤษณะ วิมุกติวรรณ
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62133013621 นางสาวต6วนสานียะห� รายอคาลี
62133013622 ว6าที่ร.ต.หญิงวริษา หมาดลีลา
62133013623 นายอับบาส หลับด1วง
62133013624 นางสาวชลิดา ช6วยนุกูล
62133013625 นางอุทุมพร สุวรรณรักษา
62133013626 นายอิบรอเฮง บือแน
62133013627 นายณัฐวุฒิ ศรีทวีป
62133013628 นางสาวสุธาทิพย� สุวรรณเดชา
62133013629 นายกิตประพันธ� เย็นใจ
62133013630 นางสาวศิโสภา ทองบริบูรณ�
62133013631 นางสาวจุฬารัตน� จันทรวิบูลย�
62133013632 นางสาวกนิษฐา จันทร�อ6อน
62133013633 นางสาวฮูสนา โตะเจ
62133013634 นางสาวรัตนา สมาเฮาะ
62133013635 นายทวีป สุวรรณมณี
62133013636 นายสิทธิโชค ทองจูด
62133013637 นางสาวฟาตีฮะ วาโซ?ะ
62133013638 นางสาวณัฐริยา สุขเมือง
62133013639 นายอารีซัง สาอุ
62133013640 นายอาหมีน ขุนรักษ�
62133013641 นางสาวณัชชา ชูสุวรรณ�
62133013642 นางสาวอัชวณิกษ� จันทร�เส1ง
62133013643 นางการีหม?ะ บุญทอง
62133013644 นางสาวรตพร ทองมีสุข
62133013645 นางสาวปพิชญา ศรประดิษฐ�
62133013646 นางสาวประภาศิริ นวลสุวรรณ
62133013647 นางสาวภาวินี หีมหลี
62133013648 นางสาวมาซีเต?าะ นุ1ยดํา
62133013649 นายขจร ตู1ทรัพย�
62133013650 นางสาววิภาวี ใจซ่ือดี
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62133013651 นางนุสรี มะเซ็ง
62133013652 นายกิตติชัย ชายภักตร�
62133013653 นางสาวปฏิพัทธ� ไชยพันธุ�
62133013654 นายธราเทพ คุ1มครองเล็ก
62133013655 นายปราโมช วิเชียรรัตน�
62133013656 นางสาวสร1อยบะห� แยมา
62133013657 นางสาวนันทิชา ยอดสุวรรณ�
62133013658 นางสาวนัสมา เกปBน
62133013659 นางสาวพุทธิมน นาคเกลี้ยง
62133013660 นายไตรทศ คูนิอาจ
62133013661 นางสาววิชุกร ช6วยชูชาติ
62133013662 นางสาวจันทร�จิรา ศรีสุวรรณ�
62133013663 นางสาวขวัญจิรา พระไชยบุญ
62133013664 นายชานนท� จิตรหม้ัน
62133013665 นางสาวสีตีแลคอ สาและขาว
62133013666 นางสาวอภิษฐา แจ6มกระจ6าง
62133013667 นางสาวฉัตรินยา วรรณชาติ
62133013668 นางสาวซูลาฮียะห� อาแวอามะ
62133013669 นางสาวซามีลา หยีสาแม็ง
62133013670 นางสาวมัสตีกา มะยาลี
62133013671 นางสาวดารีย?ะ หลงกาสา
62133013672 นางสาวซูไวบะ ยะโกะ
62133013673 นางสาวอาทรทิพย� ศักด์ิณรงค�
62133013674 นายนิพิฐพนธ� บัวทอง
62133013675 นางสาวนุรอาตีกะห� บินมะ
62133013676 นางสาวอรสา อาหรับ
62133013677 นางสาวฟาติน หะยีหะเด็ง
62133013678 นางสาวก่ิงกาญจน� ประสมสุข
62133013679 นางสาวอนุสสรา แซ6ลิ่ม
62133013680 นางสาวสิรินาถ ขุททกพันธุ�
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62133013681 นายอรรถพล วิชัยดิษฐ�
62133013682 นายวิรัช รัตนะ
62133013683 นายจักรกฤษณ� จ้ิวต้ัน
62133013684 นางสาวลักษิกา สุดารีย�
62133013685 นายศุภกร คํานับ
62133013686 นางสาวจรัสศรี ใสสะอาด
62133013687 นางปานทิพย� พิทักษ�
62133013688 นายพงษ�ดนัย อนุจร
62133013689 นางสาวพิมพ�ภรณ� เกษมพิพัฒน�
62133013690 นางสาวรจนา จรูญเพ็ชร
62133013691 นางกฤษณี จันทร�แก1ว
62133013692 นางสาวซาปDนะห� กาซาเด็ง
62133013693 นางสาวธัญลักษณ� ฤทธ์ินิ่ม
62133013694 นางสาวดุจเดือน ยุโส1
62133013695 นายทศพล ภัควนิตย�
62133013696 นางสาวพัชราภรณ� ขวัญสุวรรณ
62133013697 นายนฐพล จาริยะ
62133013698 นางสาวสุรีย�กาญจน� ซีญาดา
62133013699 นายธิติสรรค� แก1วซาว
62133013700 นางสาวนูรไรนี สะตีมือมะ
62133013701 นายภานุมาศ ชูจินดา
62133013702 นางสาวรอกีเยาะ เจะมะ
62133013703 นางสาวนารีรัตน� รัตนประพิศ
62133013704 นางสาวนริศรา ดวงไชย
62133013705 นางสาวนินูรฮา มะมิง
62133013706 นายวทันยู ปลอดทอง
62133013707 นายฐิติราช เอียดปราบ
62133013708 นายมูรซาลิน หะยีอับดุลเลาะ
62133013709 นางสาวชนันภรณ� ครรชิต
62133013710 นางสาวสุภาวดี ทวีรัตน�
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62133013711 นางสาวอุสมาวานิง แยนา
62133013712 นางสาวขนิษฐา เพชรรัตนมุณี
62133013713 นางสาวฟารีดา การี
62133013714 นางสาวมัทรี โต?ะหมอ
62133013715 นางสินีพร หวังชัย
62133013716 นางสาววิภาดา แก1วลอย
62133013717 นายสาธนิตย� ทองหนูนุ1ย
62133013718 นางสาวนภัสสร บูละ
62133013719 นายปรินทร� อิสมาอีน
62133013720 นางสาวเสาวคนธ� หอมกลิ่น
62133013721 นางสาวนูรียะห� อาแว
62133013722 นายจารุเดช ศรีประพันธ�
62133013723 นางสาวกัสมะ ไชยภักดี
62133013724 นางสาวนภัสภรณ� มานะเว1น
62133013725 นางสาวศรัญญา สมประสงค�
62133013726 นางสาวฮาลีเมาะ เมเฮ
62133013727 นางสาวอรัญญา เพ็ชรอนัน
62133013728 นายณภัทร เจ1ยงาน
62133013729 นางสาวสุรีมาศ หฤทัยบริรักษ�
62133013730 นางสาวไซนาบ ละใบยูโส?ะ
62133013731 นางสาวปนัดดา สุวรรณอัมพร
62133013732 นางสาวฟาฏีมะห� มอลอ
62133013733 นางสาวภาวิณี เนื่องนํา
62133013734 นางสาวคอลีเยาะ หะยีเมาะสาแม
62133013735 นางสาวจิรวรรณ มีบุญ
62133013736 นางสาวศศิวิมล รัตนสุภา
62133013737 นางสาวแวฮาซิมะฮ� อาแว
62133013738 นายธีระศักด์ิ ชัยกลิ่น
62133013739 นางสาวฟาตีเมาะ แวนิ
62133013740 นางสาวปณัชภรณ� วุฒิกระพันธ�
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62133013741 นายกลวัชร จันทร�บัว
62133013742 นายพสิษฐ� ศิริพัฒน�นราทร
62133013743 นางสาวเบญจวรรณ นิยมเดชา
62133013744 นางสาวสุรัญญา ศึกสม
62133013745 นางสาวชนกนันท� สู6คีรี
62133013746 นางสาวซูฮาดา มูน?ะ
62133013747 นายธีระศักด์ิ ด1วงเกต
62133013748 นายมูฮําหมัดซอฟD เจะเฮง
62133013749 นางสาวเบญจริกา ราชบวร
62133013750 นายจักรพันธ� ก้ิมเส1ง
62133013751 นายภาสพงศ�ภัสส� บุญรัตน�
62133013752 นางสาวณัฐมล เตะตู
62133013753 นางสาวสุทิศา สุระกําแหง
62133013754 นายหารง ยามา
62133013755 นางสาวอัจฉรา อินธานี
62133013756 นายเอกลักษณ� เทพแก1ว
62133013757 นางสาวปฐมาภรณ� หนูฤทธ์ิ
62133013758 นางสาวอรุโณทัย สมศรี
62133013759 ว6าที่รตชัยวุฒิ ปลื้มใจ
62133013760 นางสาวกมลชนก ทันหุ1ย
62133013761 นางสาวอัสลามียะห� เจ?ะอาแซ
62133013762 นางสาวฮานีฟะห� แลป�
62133013763 นางนิสุไฮลา นิแห
62133013764 นางสาวพรรวินท� พลอยประเสริฐ
62133013765 นางสาวสโรชา ผาแดง
62133013766 นางสาวเบญญาภา แก1วเอียด
62133013767 นางสาวเนตรทิพย� ไชยชาญ
62133013768 นางมาลีวัลย� เก้ือเส1ง
62133013769 นายณัฐณพโชค ศิริ
62133013770 นางสาวณัฐวรรณ� ละอองแก1ว
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62133013771 นายนราวุฒิ ชินากร
62133013772 นางสาวอรอนงค� เสนเผือก
62133013773 นางพัชรี แขก้ิมเส1ง
62133013774 นางสาวพรไพลิน สิริพรรุ6งโรจน�
62133013775 นายณัฐนนท� รักษ�พงศ�
62133013776 นางสาวซากียะห� กูทา
62133013777 นางสาวฉัตรธิญา เชื้อเพ็ชร�
62133013778 นายชาญณรงค� เจะสา
62133013779 นายยอด สุวรรณประไพ
62133013780 นายวศุกร� ภัทณี
62133013781 นางสาวพัชรา เกียรติเดช
62133013782 นางสาวทิฆัมพร นิมิตานันท�
62133013783 นางสาวรัตนาภรณ� เหมโก
62133013784 นายอลงกรณ� ฉิมมณี
62133013785 นางสาวแวอัสรียา แวนะไล
62133013786 นายพิทวัส จันทร�ประเสริฐ
62133013787 นางสาววิมพ�วิภา เทพบุตร
62133013788 นางสาวอนงค�นาฎ นุ1ยเหมือน
62133013789 นางสาวนุชชนก แก1วโชติรุ6ง
62133013790 นางสาวรติมา รักเผือก
62133013791 นางสาวสากีนา สาและ
62133013792 นางสาวทิพย�วรรณ คันทะโร
62133013793 นายบูคอรี ดอเลาะ
62133013794 ว6าที่ ร.ต.อนิรุต โสลิกี
62133013795 นายไฟศอล บัสตี
62133013796 นางสาวจริยา ทองเส็บ
62133013797 นายณัฏฐ� โชติพันธุ
62133013798 นางสาวซูไวนะ กาจิ
62133013799 นายชนันธร ภิรมย�รักษ�
62133013800 นายป�ยะณัฐ รุ6งกิจประเสริฐ
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62133013801 นางสาวศรัณย�ภรณ� ประสงศ�สุข
62133013802 นางสาวเสาวณีย� เต็มแก1ว
62133013803 นางสาวกวินทรา ศรีสถิตย�
62133013804 นายณัฐพล ขําตรี
62133013805 นางสาวนุสรา สร1อยสูงเนิน
62133013806 นางสาวชุติมา แดงหีต
62133013807 นางสาวนูรีดา แบรอ
62133013808 นางสาวศุฑาวรรณ� จันทร�ขุน
62133013809 นางสาวสุเนตรา คงบุญ
62133013810 นางสาวสาวิตรี เทศสี
62133013811 นายอนุชิต ชดช1อย
62133013812 นายผณิศวร� อกนิษฐ�กุล
62133013813 นางสาวซูฮัยรา มะเซ็ง
62133013814 นางสาวภัทรสุดา รัญดร
62133013815 นายบุญกระจ6าง นิเด
62133013816 นางสาวกานต�สินี ฤทธิศักด์ิ
62133013817 นางสาวอธิชา ชนะสิทธ์ิ
62133013818 นายอนุชา อุไรรัตน�
62133013819 นางสาวนูรฮายาตี กาเดร�
62133013820 นางสาวฟุดลาร� ดอเลาะ
62133013821 นางสาววารุณี ไทยดํารงค�
62133013822 นางสาวรัชนาภรณ� จันทร�แก1ว
62133013823 นายสุรกิจ ประมวลศิลปS
62133013824 นางสาวนันทิกานต� สุวรรณะ
62133013825 นางสาวฑิมพิกา ฉันสุก
62133013826 นางสาวฟ�รดา เจ?ะโวะ
62133013827 นางสาวดวงดาว อุปสิทธ์ิ
62133013828 นายสอดิ แซะบิง
62133013829 นายวุฒิกร ขุนดํา
62133013830 นายติณห� อินทสระ
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62133013831 นางสาวอารีรัตน� นาครอด
62133013832 นางสาวรุ6งทิวา เพชรคง
62133013833 นางสาวจารุวรรณ ช6วยจันทร�
62133013834 นางสาวมารียะอ� โต?ะเกบ
62133013835 นางสาวนภัสวรรณ สุชนก
62133013836 นางสาวธันย�ชนก พรหมบุญแก1ว
62133013837 นางสาวมาลินี เสวตรชาติ
62133013838 นางสาววาสนา จันเกตุ
62133013839 นางสาวฟาฏีละห� อาแด
62133013840 นางสาวพัชรี ชาญณรงค�
62133013841 นางสุกัญญา ไทยกลาง
62133013842 นางสาวเขมภัสสร� ชูดํา
62133013843 นางสาวจิราภรณ� ช6วยแท6น
62133013844 นางสาวสารภี สาเหลา
62133013845 นางสาวเกตุทิพย� ขันทองดี
62133013846 นางสาวชนิสรา สุขเอียด
62133013847 นางสาวเข็มใหม ช6างพูด
62133013848 นายวีรยุทธ เทพวารินทร�
62133013849 นางสาวจันทร�เพ็ญ แก1วกับทอง
62133013850 นางสาวยุวดี ไชยรีย�
62133013851 นายศิวพันธ� คงยืน
62133013852 นายพีระพงศ� พูลศิริ
62133013853 นางสาวอัญชุลี ทองชูช6วย
62133013854 นางสาวเรวดี เพชรศรี
62133013855 นางสาวโสรญา หวามา
62133013856 นางสาวธิดาขวัญ แก1วอุดม
62133013857 นายจิรภาส กุลวัฒนาวิมล
62133013858 นางสาวฟBรดา บาฮา
62133013859 นายพันแสง คงลําธาร
62133013860 นางสาวนาดียา อาลี
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62133013861 นางสาวศศิวรรณ เส1งสุข
62133013862 นางสาวชญานิษฐ� จารุพันธ�
62133013863 นางสาวปติณญา พิชัยรัตน�
62133013864 นางสาวมนต�ศิริ คงย้ิม
62133013865 นางสาวภัสษร อนุสา
62133013866 นางสาวดาลัด รัตนพรหม
62133013867 นางสาวกนกวรรณ แปJนทอง
62133013868 นายเชษฐา เส็นบัตร
62133013869 นางสาวจิตรตินา หมวกวรรณ
62133013870 ว6าที่ ร.ต.สิทธิ พันธ�ทอง
62133013871 นายสรวิชญ� มุสิกพงศ�
62133013872 นางสาวสุนิศา ด1วงชู
62133013873 นางสาวปฐมาวดี สุขศรีนวล
62133013874 นางสาวอาซียะฮ� บาสอลอ
62133013875 นางสาวจิราพัชร สุวรรณมณี
62133013876 นางสาวนิฮุซนี ดอเลาะ
62133013877 นายอับดุลอาสีด หมาดทิ้ง
62133013878 นางสาวชุติมณฑน� บัวสม
62133013879 นางสาวรอยฮาน กาซาเด็ง
62133013880 นางสาวกรรณิการ� จันทร�คง
62133013881 นางสาวมุมีนะ สาและ
62133013882 นางสาวจาริญา กวมทรัพย�
62133013883 นางสาวปรารถนา รัตนอุบล
62133013884 นางสาวชลทิวา หนูคล1าย
62133013885 นายศรุติ มีช6วย
62133013886 นางสาวสุรีรัตน� จันทสโร
62133013887 นางสาวไผ6แก1ว สังขไพฑูรย�
62133013888 นางสาวณิชา ตันติรักษ�ธรรม
62133013889 นางสาวชัสมา เหมือนคิด
62133013890 นายกฤติวุฒิ สุทธิศักดา
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62133013891 นายมูฮัมหมัดฮัมดี อูเซ็ง
62133013892 นางสาวฮัสมี เปาะกือนิ
62133013893 นางสาวมาลาตี บราเฮงบลูกา
62133013894 นายอิบรอเฮง ยีสะแม
62133013895 นางสาวรุจินันท� ทองสอาด
62133013896 นายจตุพล ฉัตรรัตนเวช
62133013897 นางสาวชนม�นิภา เวชประสาร
62133013898 นางสาวอุบล ภูมี
62133013899 นายมูฮัมหมัดสุบรี ขรีดาโอะ
62133013900 นางสาวลัลน�ลลิต สงหนู
62133013901 นางสาวชนากานต� แย1มเก้ือ
62133013902 นางสาวกาญจนา นวนแก1ว
62133013903 นางสาวนาซียะห� กะแลแว
62133013904 นางสาวรอฮานี ดือเระ
62133013905 นางสาวภัทรานิษฐ� ไชยรงค�
62133013906 นางสาวสุนิษา ช6วยศรีนวล
62133013907 นางสาวอัสรา บือแน
62133013908 นายตันติพงศ� มณีรัษยากร
62133013909 นายศตายุ บิลโต?ะหมุด
62133013910 นางสาวศันสนีย� โต?ะปะ
62133013911 นางสาวณิชากร ศรีถาวร
62133013912 นางสาวลินดา แดงทิ้ง
62133013913 นางสาวกาญจนา เพ็ชรคง
62133013914 นางสาวอาภาสิริ ไชยปุ\ย
62133013915 นางสาวเสาวลักษณ� คงเสือ
62133013916 นางสาวจิระพา แดงมาด
62133013917 นางสาวอรอนงค� ดอเลาะ
62133013918 นางสาวจิราพร ป�ติ
62133013919 นางสาวจันทร�ธิมา พูลสวัสด์ิ
62133013920 นางสาวพัชราภรณ� เฉลิมธํารงเวช
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62133013921 นางสาวนูซีลา ก6อเก้ือ
62133013922 นายอโณทัย อร6ามเรือง
62133013923 นายทวีป นาคอ6อน
62133013924 นางสาวเมรินทร� สังข�ทอง
62133013925 นายภานุวัฒน� นุชเนื่อง
62133013926 นางสาวอินนิษา เรืองมณี
62133013927 นางสาวอาอีฉ?ะ บุญสัน
62133013928 นางสาวซาปDยะ วานิ
62133013929 นางสาวขวัญฤทัย ชิณธรรม
62133013930 นางสาวจามจุรี โพธ์ิกลัด
62133013931 นางสาววราภรณ� นิมิตร
62133013932 นางสาวสายใจ ดิษสุวรรณ�
62133013933 นางสาวทิพกร พรหมเมศร�
62133013934 นางสาวศุภรทิพย� ไทรงาม
62133013935 นายสิทธิพันธ� จอนด1วง
62133013936 นายอุสมาน สาแม
62133013937 นางสาวหทัยชนก ฮ6องช6วน
62133013938 นายธนากรณ� ไสลเพชร
62133013939 นางสาวทิพวรรณ ชุมคล1าย
62133013940 นางสาวสุรีพร หีมเบ็ญหมัด
62133013941 นางสาวถนอมศรี วรรณสุวรรณ
62133013942 นายธนากร ฉํ่าสวัสด์ิ
62133013943 นางสาวฝนทิพย� ผลสวัสด์ิ
62133013944 นางสาวศศิกร หน6อพันธุ�
62133013945 นางสาวอัจจีมา เพ็ชรนิล
62133013946 นางสาวซูฟรีดา สาและ
62133013947 นางสาวปราณี สุดคุ1ม
62133013948 นางสาวรุ6งสุรีย� เข็มทอง
62133013949 นางสาวอาลียา ดือราแม
62133013950 นางสาววัลลภา ธรรมรัตน�
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62133013951 นางสาวณัฐการณ� รักนิยม
62133013952 นางสาวภัทรจิตร ซู6ระวัง
62133013953 นางสาวป�ยวรรณ จันหนู
62133013954 นางสาวสาวิกา บูสาเร?ะ
62133013955 นางสาวรุสวาตี ปอ
62133013956 นางสาวโสรญา หนูสงวน
62133013957 นางสาวมูรนี มามะ
62133013958 นางสาวจิตรลดา วิหก
62133013959 นางสาวฉัตรชนก แก1วพิบูลย�
62133013960 นางสาวศศิธร วีระธรรมโม
62133013961 นางสาวเดียนา ยูโซะ
62133013962 นางสาวจัณจ�ธามน กิตตินันทพงศ�
62133013963 นายอัฮมาดี หะยีบือราเฮ็ง
62133013964 นางสาวมลลิกา อาคาสุวรรณ
62133013965 นางสาวศศิกานต� สุขเล็ก
62133013966 นายอพันดี อูมา
62133013967 นายเตชินท� สาริอาจ
62133013968 นางสาวนวลอนงค� สุคนธรัตน�
62133013969 นายประยุทธ บุญปถัมภ�
62133013970 นางสาวเอมอร แซ6ลิ่ว
62133013971 นางสาวธันย�ชนก เทพวงศ�
62133013972 นางสาวเสาวภาคย� ใยน1อย
62133013973 นางสาวตรีทิพย� ไชยละมุน
62133013974 นางสาวพิชชาภา ชนะชัย
62133013975 นางสาวพัสตราภรณ� พรหมสมปาน
62133013976 นางสาวนูรฮายาตี สะอุ
62133013977 นายธีรโชติ พูลศิลปS
62133013978 นางสาวลัดดาวัลย� หนูนุ1ย
62133013979 นางสาวซูไฮลา มะดีเย?าะ
62133013980 นางวิภาวดี แซมมณี
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62133013981 นางสาวนุชจรี มณีหลําสะ
62133013982 นายเฟาซัน แซ6หลี
62133013983 นางสาวเรวดี ศุกยะเลิศ
62133013984 นางสาวสุฑามาศ ด6านเท6ง
62133013985 นายมูฮัมหมัดอิมรอนห� ยะโก?ะ
62133013986 นางสาวทัศนาภรณ� ตําโซ?ะ
62133013987 นางสาวพิรุฬลักษณ� ย้ิมมงคล
62133013988 นางสาวสุภาพร ไกรวัลย�
62133013989 ว6าที่ ร.ต.ฐากูร โลหกาญจน�
62133013990 นางสาวอาริยา หนูสวัสด์ิ
62133013991 นายธีรพงศ� ทองเนื้อสาม
62133013992 นายณรงค�กร หนูเสน
62133013993 นายอานัส แมเร?าะ
62133013994 นางสาวภัสชา ธารทองสกุล
62133013995 นางสาวเสาวนิตย� กุลประสิทธ์ิ
62133013996 นายอัสซัม บือแน
62133013997 นางสาวสุรัยยา มรรคาเขต
62133013998 นางสาววรรษชล คงทอง
62133013999 นางสาวฮามีซะห� อาแว
62133014000 นางสาวศิริกาญจน� พุมนวล
62133014001 นายสําราญ สกุลเด็น
62133014002 นายอนันต� หนูสง
62133014003 นางสาวจรีรัตน� จันทจิตร
62133014004 นางสาวสุกฤตา พิทย-อุส6าห�
62133014005 นางสาวชณาบารมี เงานอ
62133014006 นางสาวฮานีซะห� ตาเละ
62133014007 นางสาวศิริรัตน� สุพร
62133014008 นางสาวดวงกมล ชุมช6วย
62133014009 นางสาววรรณกานต� ไชยมงคล
62133014010 นายฟาอีฟ เจะแว
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62133014011 นางสาวนาซูฮา หะยีเจ?ะแน
62133014012 นางสาวพิมพ�พร คําฟู
62133014013 นางสาวป�ยะรัตน� สะอีด
62133014014 นางสาวชยาภรณ� ประพิณพาณิชย�
62133014015 นางสาวจิรภัทร วาระหัส
62133014016 นางสาวนุชรี ดอเลาะ
62133014017 นายศรัณยู จันทร�เทพ
62133014018 นางสาวกานต�ธิรา การะวงค�
62133014019 นางสาวรินรดา สัตถาภรณ�
62133014020 นายซิดด๊ิก หมานเจริญ
62133014021 นายสุธีรัช ประสิทธ์ิชัย
62133014022 นายลุกมาน มะรานอ
62133014023 นายจิรพงศ� หมวดพรมทอง
62133014024 นางสาวสุกัญญา คงบุญ
62133014025 นางสาวศุภรดา เดชาภัทรกิติกุล
62133014026 นางซีต?ะ หว6าหลํา
62133014027 นางสาวนูรีซาร� ดอเลาะ
62133014028 นายวันนัสรูน เจ?ะคอ
62133014029 นายอรุณ ช6างขุด
62133014030 นายอัฟนาน เซะ
62133014031 นายกันตินันท� คงจันทร�สุขศรี
62133014032 นางสาวพันธุ�ทิพย� เทพพรหม
62133014033 นางสาวซอลญ6า เบ็ญอาหลี
62133014034 นางสาวยุสณี ไอซอ
62133014035 นางสาวศิริวรรณ หล6อทอง
62133014036 นายณัฐพงษ� พรมศรีผ6อง
62133014037 นางสาวนูรยานี บุกะอะ
62133014038 นางสาวนูรซีดา เจ?ะเร?ะ
62133014039 นายอิสลาม แมกองบือแน
62133014040 นางณีรนุช อยู6พร1อม
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62133014041 นางสาวธิดารัตน� จันทวาส
62133014042 นางสาวสุทธิษา กาญจนสุภาพ
62133014043 นางสาวภาวดี ใบสูงเนิน
62133014044 นางสาวนูรีนา เจ?ะบาซอ
62133014045 นางสาวพุธิตา มารังกูร
62133014046 นายตระกูล ชูตระกูล
62133014047 นางสาวนุชนาถ ไฉนวงษ�
62133014048 นางสาวนุรนี กะดะแซ
62133014049 นายคชินทร�ภณ เอี่ยมสําอางค�
62133014050 นางสาวทิพรัตน� ทองสม
62133014051 นางอาลาวียะ นาคนาวา
62133014052 นางสาวนันทยา ขวัญหลี
62133014053 นางสาวจันทิมา นิลประเสริฐ
62133014054 นายมูฮัมหมัดซูฟวัน หะยีกามา
62133014055 นางสาววิระพร ดิสระ
62133014056 นางสาวกฤติมา บุญวรรโณ
62133014057 นางสาวจันทิมา เพชรคง
62133014058 นางสาวอามีเนาะห� มะเกะ
62133014059 นายปภาวิน ป�[นทองพันธุ�
62133014060 นางสาวยุพวรรณ ชูดวง
62133014061 นางสาวฟาดีละห� แวเด็ง
62133014062 นายโกมล เมฆม6วงแก1ว
62133014063 นางสาวเมธาวดี ดวงไชย
62133014064 นางสาวฐิตาพร เกษตรสุนทร
62133014065 นายปฐมพงศ� บัวชื่น
62133014066 นายโกเมศ จันทมุณี
62133014067 นางสาวชญานิศ แบบอย6าง
62133014068 นางสาวธนาธรณ� ทองคุปต�
62133014069 นางสาวศิริรัตน� คงมี
62133014070 นางสาวปริยาภัทร ทองเจือ
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62133014071 นางสาวสุพิชญา หมวดสง
62133014072 นางสาวนูรไอนูน เจ?ะเตะ
62133014073 นางสาวสุไหรย1า บิลหนู
62133014074 นางสาวกาญจนา รัตนพันธ�
62133014075 นางสาวนูรซูฮัยลา แวยะ
62133014076 นายญาดา ดีดวงพันธ�
62133014077 นายวิทยา สุวรรณชาตรี
62133014078 นางสาวจิราวรรณ จิตร�ภักดี
62133014079 นางสาวสุภาพร ดังเด็น
62133014080 นางสาวแวนูรอัยนี สะนิ
62133014081 นายศาศวัต ศศิพิสุทธ์ิ
62133014082 นายฟBยซอน มะสะนิง
62133014083 นางสาวชุติมาพร ศรีสุรัตน�
62133014084 นางสาววาสินี รอดด1วง
62133014085 นางสาวสุนิสา มะดือเระ
62133014086 นายเวชยันต� ชูเรืองศรี
62133014087 ว6าที่ร1อยตรีเรวัต เบ็นหมาด
62133014088 นางสาววนิดา ภักดี
62133014089 นางสาวพชรพร เยาว�ด1วง
62133014090 นางสาวรดาภัค สุวรรณชาตรี
62133014091 นางสาวกนกวรรณ นิตย�พราน
62133014092 นางสาวฐานิตย� วัฒนอุไร
62133014093 นางสาวอาอีเสาะ วาเงาะ
62133014094 นางสาวกมลทิพย� ทองดี
62133014095 นางสาวแวอาอีเสาะ ปาเสเล?าะ
62133014096 นางสาวณิชากร จองศิริ
62133014097 นางสาวปนัทดา ปBตตานี
62133014098 นางสาวพนิตา บัวชื่น
62133014099 นางสาวศศิวรรณ เพชรชูกูล
62133014100 นายเอกชัย ศรีสุวรรณ
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62133014101 นางสาวจารุภา รอดทุกข�
62133014102 นางสาวสุทธาริน สันตจิต
62133014103 นางสาวพาตีเม?าะ สาแล
62133014104 นางสาวนุสรอ หวาเอียด
62133014105 นางสาวษกงกร คีรีนะ
62133014106 นายไพรูน เจะและ
62133014107 นางสาวพิมพ�พิลาศ ทองชะนะ
62133014108 นายมะฮาฟDส ดอสะ
62133014109 นางอังศุมาลิน ทิพกร
62133014110 นางสาวอภิชิตา เมืองปาน
62133014111 นางสาวสุมาลี คงทอง
62133014112 นางสาวนภัสกร อ6อนชื่นจิตร
62133014113 นางสาวเกตุวดี รัญเพ็ชร
62133014114 นางสาวปาตีเมาะ ยูโซ?ะ
62133014115 นายอธิวัฒน� บินดุเหล็ม
62133014116 นายกิตตินันท� สุวรรณเรืองศรี
62133014117 นางสาวนุสรา อุไรรัตน�
62133014118 นางสาวชฎานุช ขันตระกูล
62133014119 นางสาวจุรีรัตน� เกตุนิ่ม
62133014120 นางสาวป�ยธิดา แก1วชูชื่น
62133014121 นางสาวพนัดดา ตาแก1ว
62133014122 นายอับดุลเลาะมาน หะมะ
62133014123 นางสาวเกวลิน ชินวงค�
62133014124 นางสาวกนกวรรณ หนูแก1ว
62133014125 นางสาวพิมลพร บุญเพ็ง
62133014126 นางสาวยามีลา เจ?ะแว
62133014127 นางสาวปวีณา สะอุ
62133014128 นายถิรวุฒิ รอดคงที่
62133014129 นางสาวปBทมา ราชอภิรักษ�
62133014130 นางสาวโศศิษฐา แซ6แดง
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62133014131 นางสาวสุทธิดา จิตบรรจง
62133014132 นางสาวนลินรัตน� จิรายุกุล
62133014133 นายนพัตธร หมวดเดช
62133014134 นางสาวพิชยา อะรี
62133014135 นางสาวรัสมี สือแม
62133014136 นางสาวอาภาพร หนูนะ
62133014137 นายมูหัมมัดรอกิ ตาเละ
62133014138 นายวงศกร เมฆานวกุล
62133014139 นางสาวฟาเดียร� เจ?ะดือราแม
62133014140 นายอดิศร นิลมณี
62133014141 นายรุสลัน ดาฮาตา
62133014142 นางสาวรัตติยา ทองเชื้อ
62133014143 นางแวสารีฮะห� ต6วนสะแลแม
62133014144 นายวชรวี คงปาน
62133014145 นางสาวณัฐวดี ณ วาโย
62133014146 นางสาวสุรัตนา มะดาอิง
62133014147 นายโสรพัศ สันติการัณย�
62133014148 นายสุริยา ทวีรส
62133014149 นางสาวเสาวภา ทิพย�จันทา
62133014150 นางสาวนพวรรณ คงเรือง
62133014151 นางสาวมาเรีย เจ?ะลี
62133014152 นางสาวทศวรรณ ธรรมเพชร
62133014153 นางสาวขวัญดาว สุวรรณ�
62133014154 นางสาวปBทมา กาเด
62133014155 นางสาวธัญวรัตม� ชูช6วย
62133014156 นางสาวกาญจนา ดอล?ะ
62133014157 นางสาวปBทมา รณกาญจน�
62133014158 นางสาววิภาวดี แซ6ต้ัน
62133014159 นายสุนันท� หวันประรัตน�
62133014160 นางสาวชนากานต� สังโคมินทร�
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62133014161 นางสาวนูรฮาฟDซะห� ดอเลาะ
62133014162 นายณัฐพล องค�พลานุพัฒน�
62133014163 นายมาเล็ก งะสมัน
62133014164 นางสาวฮาซานะห� อับดุลเลาะ
62133014165 นางสาวรัตนา ดําสุทธ์ิ
62133014166 นางสาวลริดา ขุนอนันต�
62133014167 นางสาวชฎาพร วรรณบวร
62133014168 นางสาวเมวิกา ซุยกิม
62133014169 นางสาวอุษณี ย่ิงสวัสด์ิ
62133014170 นางสาวหทัยกานต� เหมมณี
62133014171 นายสุเมธ ประพฤติชอบ
62133014172 นางสาวยูริหนา ต้ิงโหยบ
62133014173 นายซุลกัรนัย สาและ
62133014174 นางสาวอามีเนาะ สาและ
62133014175 นายณภัทร ชุติวัฒนวงศ�
62133014176 นางสาวยามีล?ะ ฮูลูสาและ
62133014177 นางมารีน6า ปะดุลัง
62133014178 นางสาวปริศนา หนูชูแก1ว
62133014179 นางสาวฮัพเสาะห� ยูโซะ
62133014180 นางสาวสุมินตรา สิทธิลาภโสภณ
62133014181 นางสาวพิมพ�รัตน� พรุเพชรแก1ว
62133014182 นายนพวุธ บุญญะสุวรรณ
62133014183 นางสาวอัศนีย� งานดี
62133014184 นางสาววริศรา ตะเหลบ
62133014185 นายอัซรอฟ เจริญวงศ�
62133014186 นางสาววรรณวิมล เศรษฐสุข
62133014187 นายนิเวศน� แก1ววุ6น
62133014188 นายซอฟวาน มะซอเหาะ
62133014189 นายศวีระ โภคเนืองนอง
62133014190 นางสาวแพรไหม บิลลาหลี
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62133014191 นางสาวกิติยา ชอบแต6ง
62133014192 นายอนันต� คาเดร�
62133014193 นางสาวกาญจนา เพ็งหนู
62133014194 นางสาวณัฐธิดา นพธัญญะ
62133014195 นางสาววิลดา ดอเล?าะ
62133014196 นางสาวธนัตถ�วนันท� เอียดพวง
62133014197 นางสาวสุดารัตน� หนูปลอด
62133014198 นางสาวถิรดา ศิวภัทรกุล
62133014199 นางสาวนูรฮายาตี มูนาแฮ
62133014200 นางสาวสุทิศา สมจิต
62133014201 นายชีวธันย� ม่ิงยศอนันต�
62133014202 นางสาวภัสนันท� สุวรรณเมฆ
62133014203 นางสาวชยาภรณ� ฐาพลภัทรภา
62133014204 นางสาวเบ็ญจมาภรณ� ทองเพ่ิม
62133014205 นายศุภมินทร� สะมะโด
62133014206 นายณัชพล โตสอาด
62133014207 นางสาวแวนาซีลา แวดอเลาะ
62133014208 นางสาวดลยา เพชรจันทร�
62133014209 นายสักกรียา เพริดพร1อม
62133014210 ว6าที่ร1อยตรีหญิงขนิษฐา สาริปา
62133014211 นางสาวอัสมะ ลีวัน
62133014212 นางสาววาธิณี ชีงามวัฒนะกุล
62133014213 นายชัยวิทย� รัตนวงศาโรจน�
62133014214 นางสาวอิบตีซาม บาโฮะ
62133014215 นางสาวรอสมี ยะสะแต
62133014216 นางสาวปาอีซะห� แวเตะ
62133014217 นางสาวอลิษา ศรีประคํา
62133014218 นางสาวชลธาร พิทักษ�บุตร
62133014219 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอมรรัตน� นาคะทิฐถิ
62133014220 นางวินิดา เพชรประทุม
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62133014221 นางสาวปBทมะห� มะดี
62133014222 นางสาวรอดียะห� สาและ
62133014223 นายศุภกิจ บากา
62133014224 นายนิกูล ขวัญทอง
62133014225 นางสาวฟาตีฮ?ะ เจะยิ
62133014226 นางสาวมนิดา นกเกษม
62133014227 นางสาวซูไวบะห� สาและ
62133014228 นางสาวสุนทรี หยู6ทิพย�
62133014229 นางสาวธิดารัตน� เด6นพุทธ
62133014230 นางสาวมาลีวรรณ มะเกะ
62133014231 นางสาวนฤมล ยอดคล้ํา
62133014232 นางสาวทยาตา สือนิ
62133014233 นางสาวสามีลา แมเราะ
62133014234 นางสาวราญา พยายาม
62133014235 นายวรากรณ� ปJาทัพ
62133014236 นายกฤษฎา รัตนมุณี
62133014237 นางสาวภัทรียา เพ็ชรมุณี
62133014238 นางสาวรุวัยดา เต?ะหม6อม
62133014239 นายชาญวิทย� ดิสโร
62133014240 นางสาววลัยลักษณ� ทองรักษ�
62133014241 นางสาวรอฮานี หามะ
62133014242 นางสาวอภิญญา ศิริไพรวัน
62133014243 นางสาวธญามณี ชูมณี
62133014244 นางสาวนูรีซัน ดือรามะ
62133014245 นางสาววราลี อลงกตกิตติคุณ
62133014246 นายมุมิน ดือราแม
62133014247 นางสาวสาอีดา มะยีงอ
62133014248 นางสาวณัฐกานต� บุญทอง
62133014249 นางสาวปาลิกา เจริญสุข
62133014250 นายจักรี จุลพงค�
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62133014251 นางสาวชนิกานต� ธรรมดิษฐ�
62133014252 นางสาวติณณมินทร� แก1วประสิทธ์ิ
62133014253 นางนูรอนีย� หะยีมะดือเระ
62133014254 นายรามิล ตาเดอิน
62133014255 นางสาวดาราวรรณ นะแหละ
62133014256 นางสาวเรวดี เทพสวน
62133014257 นางสาวสาฟDย?ะ เจ?ะมะ
62133014258 นางสาวระวิวรรณ สุขพิลาภ
62133014259 นางสาวซูรีนา บาเหะ
62133014260 นายจิตริน ธรรมสูน
62133014261 นางสาวอามาณี แลซะ
62133014262 นายเธียรไท เจียรบุตร
62133014263 นายอดิศร ใจดี
62133014264 นางสาวรุสนา ยือแร
62133014265 นางสาวชุติกาญจน� จันทวิโรจน�
62133014266 นางสาวกิตติยา เหมอี
62133014267 นางสาวชนิตสิรี พุ6มทอง
62133014268 นายสมคิด จินดาเพ็ชร
62133014269 นายพรชัย สุวรรณรัตน�
62133014270 ว6าที่ ร.ต.จตุรพร แสงประดับ
62133014271 นายธีรศักด์ิ ม6วงไตรรัตน�
62133014272 นางสาวมารีแย ยะโกะ
62133014273 นางสาวมัรดียะห� แวดาแม
62133014274 นางสาวมนันยา บุญรอด
62133014275 นางสาวอนิสา ชอบงาม
62133014276 นางสาวสุวดี หัสนีย�
62133014277 นางสาวจุฑาลักษณ� แก1วทัศน�
62133014278 นางสาวนูรัยดา อุเซ็ง
62133014279 นางสาวปวิตรา มูเด็ง
62133014280 นางสาวสุณัฐชา นวลแก1ว
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62133014281 นายกิตตินนท� สุขสนาน
62133014282 นางสาวกรือซง โต?ะแวอาลี
62133014283 นายวีรวัฒน� ณ พัทลุง
62133014284 นางสาวนริษา กําเหนิดดี
62133014285 นายสุไลมาน เจริญสุข
62133014286 นางสาวคอรีเยาะ นิเซ็ง
62133014287 นางสาวจิดาภา เอียดกลาย
62133014288 นางสาวธัญญารัตน� บุญญราศรี
62133014289 นางสาวพรรณทิพา โชโต
62133014290 นางสาวสุชาวดี บํารุงวงศ�
62133014291 นางสาวสุพรรณี เพชรอินทร�
62133014292 นางสาวฟ�รดาวส� สวยดี
62133014293 นายชนาภัทร วิริยะสมบัติ
62133014294 นางสาวซามีฮะห� แลแร
62133014295 นางสาวปพิชญา สุไว
62133014296 นางสาวมินตรา เนตรไมตรี
62133014297 นางสาวรุ6งฤดี มะณี
62133014298 นางสาวคานซา หวัดแท6น
62133014299 นางสาวรัญยา สาและ
62133014300 นางสาวฮุสนา บือโต
62133014301 นายวรากร กรอบรัมย�
62133014302 นายสูไฮมิง ดือราแม
62133014303 นางสาวนูรีย?ะ ร6าหนิ
62133014304 นายภัสกิตต์ิ ดําช6วย
62133014305 นางสาวโซเฟDย สาเม?าะ
62133014306 นางสาวอภิญญา ศรีวิริยะธรรม
62133014307 นางเยาวลักษณ� ขาวขํา
62133014308 นางสาวกานดา เอี้ยวฉ้ิม
62133014309 นางสุชาดา ฉีดเกตุ
62133014310 นางสาวเจนจิรา สุขสวัสด์ิ
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62133014311 นางสาวนีราน สะอิ
62133014312 นางสาวเบญจมาภรณ� อมรการ
62133014313 นางสาวสุพิชชา สิทธิจันทร�
62133014314 ว6าที่ ร.ต.หญิงขวัญจิรา หวันสมัน
62133014315 นางสาวยารียะห� กาซอ
62133014316 นางสาวสุนิษา เพชร�ช6วย
62133014317 นางสาวอภิสรา สิงห�หะ
62133014318 นายอนุชิต อุเซ็ง
62133014319 นางณัฐชนันท�พร กฤตรัชตนันต�
62133014320 นายนราธิป จันทรัตน�
62133014321 นางสาวฟาดีละห� มอมอสะเตง
62133014322 นายเดชา สิงห�โรทัย
62133014323 นางสาวธัญญรัตน� ทองสม
62133014324 นายมงคล แก1วกล่ํา
62133014325 นางสาวพรวรรณษร ช6วยชะนะ
62133014326 นางสาวซามีลา ดอลอ
62133014327 นางสาวโยษิตา ลาภานันท�
62133014328 นางสาวกัลยรัตน� นราประเสริฐวงศ�
62133014329 นางสาวคอลีเยาะ แวบือราเฮง
62133014330 นางสาวณัฐติตา มรรคาเขต
62133014331 นางสาวตวงรัตน� เต็งรัง
62133014332 นางสาวรัชชินี อินทร�ปอง
62133014333 นางสาวฟ�รฮาร�น เจะแต
62133014334 นายธิติเดช รักษสกูล
62133014335 นางสาวอรนัฐฐา แก1วพุธ
62133014336 นางสาวสุไฮลา ดอเลาะเจะแต
62133014337 นางสาวแวรุสนานี หะมะ
62133014338 นางสาวอรวรรณ� จันทร�ทอง
62133014339 นางสาวนุสรา ชูแก1ว
62133014340 นางสาวสุพรรณิการ� แก1วมรกต
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62133014341 นางสาวรสธร สุวรรณวงศ�
62133014342 นางสาวปDติมา ดํายศ
62133014343 นายวิเชียร นุ6นศรี
62133014344 นายวิศวัสต� ตรีโทพันธ�
62133014345 นางสาวรจนา ยอดสวัสด์ิ
62133014346 นายศรัณย�พงศ� ดาราสุริยงค�
62133014347 นางสาวสุวนันท� ปานแปJน
62133014348 นางสาววัชราวลี ศรีไชย
62133014349 นางสาวรุจิตา คงเขียด
62133014350 นางสาวจิตตะวัน แสงจันทร�
62133014351 นายปBญญา สังวรณ�
62133014352 นายบวรวงศ� อัศวจินดารัตน�
62133014353 นางสาวนูรุลฮูดา อาลีมามะ
62133014354 นางสาวซันตี นิสัน
62133014355 นางสาวนันทิพร แก1วมณี
62133014356 นางสาวกรณ�พัสวี อินทวงศ�
62133014357 นางสาวนารีมาน สามะอาลี
62133014358 นางสาวนูรีฮัน อะไตย
62133014359 นางสาวเอราวดี พงศ�มานุรักษ�
62133014360 นางสาวสิมาภรณ� ภู6เจริญ
62133014361 นายนันทิภาคย� ไชยพันธ�
62133014362 นางสาวเสาวนีย� สาเม?าะ
62133014363 นายศุภชัย จองใจอนุรักษ�
62133014364 นางสาวสมฤทัย เพชรจูด
62133014365 นางสาวศุภลักษณ� ปBนถะ
62133014366 นายสาครินทร� แก1วมณี
62133014367 นางสาวกฤติยา เอ6งฉ1วน
62133014368 นางสาววรัชยา ชูคง
62133014369 นายมอฮัมหมัด หลงกอหราบ
62133014370 นางสาวรมย�ชลี วัฒนคีรี
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62133014371 นางสาวซูใบดะห� กะลูแป
62133014372 นางสาวชนิตา จงจิตต�
62133014373 นางสุดารัตน� เดชสถิตย�
62133014374 นางสาวสุไหลา มะนอสะ
62133014375 นางสาวรอฮีมะห� ตาเยะ
62133014376 นายรวีโรจน� ดิสสระ
62133014377 นางนูรอาซีกิน พรหมเทพ
62133014378 นางสาวซูไวดะห� ดอเลาะ
62133014379 นายณัฐวุฒิ อรุณรังษี
62133014380 นางสาวสุดารัตน� บุณยะวันตัง
62133014381 นางสาวศิรินันท� พัฒศาสตร�
62133014382 นางสาวธวัลรัตน� ถิระวุฒิ
62133014383 นางสาวสุชาดา วัชราภรณ�
62133014384 นางสาวดาราวดี ทองเสน
62133014385 นางสาวณัฐณิชา นาชัยนาค
62133014386 นางสาวจิตตินันท� จันทร�พริ้ม
62133014387 นายพีรวิชญ� ชอบผล
62133014388 นางสาวรัตติยา อนันตวงษ�
62133014389 นางสาวสุพัฒตรา ขวัญช6วย
62133014390 นายนพดล หนูประพันธ�
62133014391 นางสาวสูไรนา ลาเต?ะ
62133014392 นางสาวกุลญาดา เหลือผล
62133014393 นางสาวโซเฟDย นิบู
62133014394 นางสาวอัสมี เจะยะปาร�
62133014395 นางสาวหัทยา รัตนกระจ6าง
62133014396 นางสาวนิพาดา กาสอ
62133014397 นางสาวนิอัสรีนา ระเด6นอาหมัด
62133014398 นางสาววัลภา โปหา
62133014399 นางสาวอรอุมา เรืองแก1ว
62133014400 นางสาวชวัลลักษณ� ประทุมทอง
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62133014401 นางสาวป�ยธิดา อรัญดร
62133014402 นางสาวกนกอร จันทร�กลัด
62133014403 นางสาวไซนับ ย่ิงสมาน
62133014404 นายพงษ�พันธ� จันทราช
62133014405 นางสาววลัยลักษณ� ฆังวารี
62133014406 นางสาววัชราภรณ� เหมะรักษ�
62133014407 นางสาวอรวรรยา สุวรรณมาลา
62133014408 นางสาวชลกนก เกิดศรี
62133014409 นางสาวฮาลีเมาะ รอเด็น
62133014410 นางสาวชาลินี พร1อมมูล
62133014411 นายณัฐวรรธน� ศิริวงค�
62133014412 นางสาวสุกัลยา จันทภาโส
62133014413 นางสาวศสิกาญจน� ปานแก1ว
62133014414 นางสาวอรอนงค� จันทร�มณี
62133014415 นางสาวบารีย?ะห� หลีตอสัน
62133014416 ว6าที่ร1อยตรีหญิงฐิติมา จุลโพธิ
62133014417 นางสาวซอลีฮะ สาอุ
62133014418 นางสาวฟาราซารีตา สือมาแอ
62133014419 นางเนตรภิรมณ� รอดขวัญ
62133014420 นางสาวซุลยียาณี ดอนิแม
62133014421 นางสาวอามนี หมะบ?ะ
62133014422 นายการียา สามะ
62133014423 นายปรัชญา รุ6งเรือง
62133014424 นางสาวบัณฑิตา ดิษฐ�จนพงศ�พร
62133014425 นางสาวสิริณัฐ บัวทอง
62133014426 นางสาวฟราตี วานิ
62133014427 นางสาวพนิดา หัวแหลม
62133014428 นายสฤก พรหมกําเนิด
62133014429 นางสาวชารุตา ชาวง้ิว
62133014430 นางสาวอชิรญา เทพแข
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62133014431 นางสาวณัฐริกา ทองอินทร�
62133014432 นางสาวดรุณี ทองศรีนุ6น
62133014433 นางสาวสิริธร ศิริรักษ�
62133014434 นายคอลลา ฮะ
62133014435 นางสาวแวรุสนา แวสุหลง
62133014436 นางสาวนุจรี ชดาการ
62133014437 นางสาวป�ยนันท� มากชุม
62133014438 นางสาวขนิษฐา ถนอมปBก
62133014439 นางสาวกนกพร บิลละเส1ะ
62133014440 นางสาวมาซีเราะ สตาปอ
62133014441 นายภัทราวุธ ฉวีนิล
62133014442 นายอัฐดนาล ตุกังหัน
62133014443 นายเนติพงศ� รักทองจันทร�
62133014444 นายสมพร ละงู
62133014445 นางสาวกรกนก สงชู
62133014446 นางสาวณัฐณิชา เยาว�ดํา
62133014447 นางสาวอามานี กาซา
62133014448 นายเสฏฐวุฒิ พุ6มแก1ว
62133014449 นางสาวชุติวรรณ ยานะวิมุติ
62133014450 นางสาวจันทนา หลีเหมือน
62133014451 นางสาวสุภรณ� รัตนกิจ
62133014452 นางสาวนารีณา ยะดารอ
62133014453 นางสาวฐานิตารัชต� ยอดไกร
62133014454 นางสาวบุสริน เปาะอิ
62133014455 นางสาวอนุสรา สิงห�ทอง
62133014456 นายอนุรักษ� จีนบวช
62133014457 นางสาวนีซัน อูมูดี
62133014458 นางสาววรรณวิษา แจ1งชาติ
62133014459 นายธวัชชัย เกตุแก1ว
62133014460 นางสาวอาซีซา สาอิ
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62133014461 นางสาวสีตีฮาสเมาะ แวนาแว
62133014462 นางสาวป�ยนุช อินทร�ทองแก1ว
62133014463 นางสาวกนกพร บุญพรัด
62133014464 นางสาวอัสมะ แมเงาะ
62133014465 นางสาวชลธิชา ทองเรือง
62133014466 นางสาวนลินี ศรีทักษิณ
62133014467 นายนันทวุฒิ วนไชยยศ
62133014468 นางสาวลินดา สลีมีน
62133014469 นางสาววริศรา หนูจับแก1ว
62133014470 นางสาวนัยรัตน� พงศ�กิจเจริญ
62133014471 นางสาวซูวีรา ยิ
62133014472 นางสาวรวีพร ลัพกิตโร
62133014473 นางสาวไลลา มะติ
62133014474 นางฉวีวรรณ บุญต้ัง
62133014475 นางสาวมศัลธยา สายศรีโกศล
62133014476 นางสาวบุญจิรา ยากุ?บ
62133014477 นางสาวซาฮาดะห� อาบ?ะ
62133014478 นางสาวฐิติพร องคะเส
62133014479 นางสาวปรียาภรณ� อินทโร
62133014480 นางสาวผุสชา คูนิอาจ
62133014481 นางสาวอานีซะห� ยะลาใด
62133014482 นางสาวรณัฐศิริ พูลสวัสด์ิ
62133014483 นางสาวลีลาวรรณ เฉยเกิด
62133014484 นางสาวสุธิดา ใยดี
62133014485 นางสาวธนันญา เส1งคุ6ย
62133014486 นายจีรพัฒน� ขวัญจันทร�
62133014487 นางสาวซอฟDยะฮ� อาแว
62133014488 นางสาวจิรัญญภา ฤทธ์ิทอง
62133014489 นางสาวลักษมี ยาหวัง
62133014490 นางสาวผกามาศ ชีชํานาญ
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62133014491 นางสาวจรินารถ เรืองเดช
62133014492 นางสาวจริยา ปBงตา
62133014493 นางสาวศุภิสรา ยาสมุทร�
62133014494 นายศุภชัย แก1วขวัญ
62133014495 นางสาวอภิญญา สนธิสุทธ์ิ
62133014496 นางสาวอภิสรา คงแก1ว
62133014497 นางสาวสันติยา จันทร�เดช
62133014498 นางสาวอรุณวดี เก็มเบ็ญหมาด
62133014499 นางสาวนาซนีน อุดมศิลปS
62133014500 นางสาวมูนีเราะห� กากอง
62133014501 นางสาวเสาวณีย� ชํานาญเพาะ
62133014502 นางสาวเสาวลักษณ� แก1วคําเสนาะ
62133014503 นายศรัณยู ประกอบกาญจน�
62133014504 นางอาทิตยา รอดบํารุง
62133014505 นางสาวจุฑามาศ บุรีศรี
62133014506 นางสาวจุไรวรรณ ชุ6มชื้น
62133014507 นางสาวโสรยา จารง
62133014508 นางสาววศินี จันทอง
62133014509 นางสาวโศรยา แววทองคํา
62133014510 นางสาวณัฐสิมา ศักดิรัตน�
62133014511 นายภูธร ไพบูลย�สมบัติ
62133014512 นางสาวฮาซีมะห� วาเต?ะ
62133014513 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนูรีดา ยามา
62133014514 นางสาวกรรณิการ� สุขปุณพันธ�
62133014515 นางสาวป�[นอนงค� ชูสุทธ์ิ
62133014516 นางสาวอรภัทร สุวรรณ
62133014517 นางสาวพายียะห� เตะ
62133014518 นางสาวนารีมาน วามิง
62133014519 นายจตุรงค� โทบุรี
62133014520 นายสาริน ใบระหมาน
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62133014521 นางสาวรมิตา ขันตยานุวงศ�
62133014522 นางสาวธิดารัตน� ศิริบูรณานนท�
62133014523 นางสาวรัตติกาล ขุนจิรสานนธ�
62133014524 นายมะนูเซ็ง เดิมดอล6า
62133014525 นางสาวจิรนันท� ตะเห
62133014526 นางสาวมัสลิน ทองผึ้ง
62133014527 นางสาววีรยา โกมลเมฆ
62133014528 นายมูฮัมหมัด โต?ะปาราวัน
62133014529 นางสาวสากีนะ เปาะสลาเมาะ
62133014530 นางสาวนิษา สะมะลาเต?ะ
62133014531 นางปรียาภรณ� แหละหมัน
62133014532 นางสาวชฎารัตน� อาวะภาค
62133014533 นางสาวป�ยาพัชร ลิ่มวรพันธ�
62133014534 นางสาวโซฟDยะห� เจ?ะมามะ
62133014535 นางสาวนันทรัตน� หลิมเฮงฮะ
62133014536 นางสาวโอบอุ1ม ถึงศรี
62133014537 นางสาวเจะโรสนี มีนาดิง
62133014538 นางสาวจุฑามาศ ด1วงฉีด
62133014539 นางสาวรินรดา ขจรโมทย�
62133014540 นางสาวฟาดีละห� อุมา
62133014541 นางสาวปาริชาต สีปะณะ
62133014542 นางสาวผกากรอง จารณะ
62133014543 นางสาวจิราภรณ� ช6วยทอง
62133014544 นายชินพจน� ปาลรัตน�
62133014545 นางสาววิชญาพร ช6วยแท6น
62133014546 นางสาวผภาวดี ย้ิมเมือง
62133014547 นางสาวนันณภัชสรณ� ทองบรรจบ
62133014548 นางสาววชิราพรรณ คงนวล
62133014549 นางสาวลัดดาวัลย� กังแฮ
62133014550 นายธนวัฒน� เอกอัจฉริยา
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62133014551 นางสาวซูไรดา พงษ�พยัฆ
62133014552 นางสาวอูไบหน?ะ ยูโซ?ะ
62133014553 นางสาวกันต�กนิษฐ� รัตนวิมล
62133014554 นางสาวรุสนี ตาเยะ
62133014555 นางชลิดา เจ?ะอูมาร�
62133014556 นางสาวเบญจรัตน� นวนกลับ
62133014557 นายมะไซ อาแด
62133014558 นางสาวจุฑาภรณ� ภัติศิริ
62133014559 นายวรดิศ แก1วทอง
62133014560 นายวีระพงศ� ราชพิบูลย�
62133014561 นายณัฐพล ประถม
62133014562 นายวรายุศ หาสกุล
62133014563 นางสาวไรณา เบ็ญหมัด
62133014564 นางสาวกราบบุรี ตินตะชาติ
62133014565 นายณัฐพล หยิบงามเจริญสุข
62133014566 นางสาวกัลยาณี เล6งซุ6น
62133014567 นายรีฎวาน กอและ
62133014568 นางสาวธนิษฐา ศิริ
62133014569 นางสาวแวอาสนี แวอาลี
62133014570 นายชลภัทร ยุติวงศ�สันติ
62133014571 นายวีระวัฒน� โรจนพงศ�สถาพร
62133014572 นางสาวอารีนา อาแว
62133014573 นางสาวธัญญารัตน� ขาวชุม
62133014574 นางสาวสุรางคนา หอมประสิทธ์ิ
62133014575 นางสาวสุดารัตน� ทองชุม
62133014576 นางชนัชฎา ดินแดง
62133014577 นายฮูซัยฟD สตอปา
62133014578 นางสาวอัซมาตร เจะหลง
62133014579 นางสาวมัสสุรีย� ปรีดี
62133014580 นางสาวนิสัลหม?ะ อิสาเฮาะ
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62133014581 นางสาววรางคณา หนูรอด
62133014582 นางสาวศิรินาถ มีสุธา
62133014583 นางสาวบัวบูชา รอดชีพ
62133014584 นางสาววนาลี เมฆนิติ
62133014585 นายสมศักด์ิ แคยิหวา
62133014586 นางสาวนิติธร พันธุรัตน�
62133014587 นางสาวปาณิสรา สินทวี
62133014588 นายมูฮัมหมัด บิลหมัด
62133014589 นางสาววิภาวดี ไชยภักดี
62133014590 นางสาวนิตยา เทพรักษ�
62133014591 นางสาวสุชญา คงช6วย
62133014592 นายฤทธิเกียรติ เจริญ
62133014593 นายพชรพล ขุนเพชร
62133014594 นางสาวอังคณา เทพดํา
62133014595 นายฤทธิรงค� กําเนิดกลับ
62133014596 นางสาวรุสนีดา อาแซ
62133014597 นางสาวนิตยา หอมแก6นจันทร�
62133014598 นางสาวนัฏฐาชนก แสงมณี
62133014599 นางสาววาสนา วงศ�คณานุรักษ�
62133014600 นางสาวนฤวดี โททอง
62133014601 นางสาวจุฑามาศ บัวทอง
62133014602 นางสาวธนิยาภา จิตภักดี
62133014603 นางสาวปารมี หลงหา
62133014604 นางสาวญานิกา เพชรสรรศรี
62133014605 นางสาวชาริตา ศรีสุวรรณ
62133014606 นายธนา ประภัสสร
62133014607 นายวีรยุทธ ลาภวงศ�
62133014608 นางสาวปBญชนิต วิริยะสุข
62133014609 นายซุลกีฟลี ดือราแม
62133014610 นางสาววรรณิดา รอเหมมัน
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62133014611 นายเศรษฐวัฒน� บัวขวัญ
62133014612 นางสาวสุภาวดี ทวีบุรุษ
62133014613 นางสาวปริญญาภรณ� หลงละเลิง
62133014614 นางสาวศุภลักษณ� บุญคง
62133014615 นางสาวปBทมวรรณ เภอรักษ�
62133014616 นางสาวปรีณาพรรณ ไมมะหาด
62133014617 นางสาวนูรไอนี เจะปอ
62133014618 นายวิดเกษม โผผิน
62133014619 นางสาวศุภิสรา ดารารัตน�
62133014620 นางสาวนาซีฟาอ� เวาะผา
62133014621 นางสาวกาญจณา หมัดอะดํา
62133014622 นางสาวนูรอีลยาณี เง?าะ
62133014623 นางสาวอาแอเสาะ บือราเฮง
62133014624 นางสาวผุสดี คงสม
62133014625 นางสาวผกาวรรณ สังขพันธุ�
62133014626 นางสาวมุมีนนะฮ� หะยีกามา
62133014627 นางสาวอัสมา มะลิดง
62133014628 นางสาวอารีนา บินดอเลาะ
62133014629 นายมะฮูเซ็น หะยีเด็ง
62133014630 นายโกศล ไชยนุรักษ�
62133014631 นางสาววิมพ�วิภา บุญรัตน�
62133014632 นางสาวสุดารัตน� เพชรรักษ�
62133014633 นางสาวจุริศรา ซ1ายขวัญ
62133014634 นายคณิตกร เกตุแก1ว
62133014635 นายธนกรณ� แก1วน1อย
62133014636 นางสาวพาซียะห� อาแวแย?ะ
62133014637 นางสาวสุฑารัตน� สายทอง
62133014638 นางสาวอาตีก?ะ ลียะ
62133014639 นางสาวเพชรรัตน� อิทธคาม
62133014640 นางสาวเนตรธิดา ล6องจ1า
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62133014641 นางสาวเกศินี ประสาร
62133014642 นางสาวรวินท�พร เจ1าเห1ง
62133014643 นางสาวณัฐธิดา เขยแก1ว
62133014644 นางสาวพัชรี ลูโมะ
62133014645 นางสาวณัฐธิดา ทิพย�นุ1ย
62133014646 นางสาวพรธีรา คําพิมพ�
62133014647 นางสาวนารมะห� สามะแอ
62133014648 นางสาวฐิยากร เก้ือสกุล
62133014649 นางสาวฮายาตี ใบดามัน
62133014650 นางสาววิกาวี หมวดสง
62133014651 นางสาวสุมารินทร� บุญสนิท
62133014652 นางจิราพร ขวัญคง
62133014653 นายสุรศักด์ิ หมันวาหาบ
62133014654 นางสาววิมลมาศ ไพโรจน�บวร
62133014655 นายเอกพล ตรีเนตรวรคุณ
62133014656 นางสาวธีราอร หนิเต็ม
62133014657 นายปฐมพงศ� สังข�บัว
62133014658 นางสาวณัฐรดี สนิทมัจโร
62133014659 นายวันอับดุลฮะนีฟ แวดอเลาะ
62133014660 นางสาวธนภรณ� มดคัน
62133014661 นางสาวพิชชา ขจรยุทธไกร
62133014662 ว6าที่ร1อยตรีกษิด์ิเดช เพชรศรี
62133014663 นางสาวอินทิรา บูนํา
62133014664 นางสาวนูรฮายาตี แลแม
62133014665 นางสาวมุสนานี พระอิง
62133014666 นายดุสิต นกแก1ว
62133014667 นางสาวนูรฟาดีลา สาเม?าะ
62133014668 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอรอุมา ชุมแก1ว
62133014669 นายณัฐพล วงศ�วานิช
62133014670 นางสาวพัชรี พุทธศุกร�
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62133014671 นางสาวสุทัตตา อนุปราโมทย�
62133014672 นางสาววรดา วศินบุณยกร
62133014673 นางสาววิรงรอง หีดชะนะ
62133014674 นายอับดุลอาซีร� ขุนนา
62133014675 นางสาวศุภลักษณ� ระกา
62133014676 นายฟุรกอร�น เจ?ะเตะ
62133014677 นางสาวพรธีรา โชติรัตน�
62133014678 นางสาวสุภาวรรณ บุญชู
62133014679 นายชัยวัฒน� ชวลิตธํารง
62133014680 นายสิทธินนท� หังโส
62133014681 นางสาวกนกวรรณ แซ6ลี้
62133014682 นางสุนันทา พลายเพชร
62133014683 นายวานิตย� ชูโชติ
62133014684 นางสาวญามีล?ะ หลงสมัน
62133014685 นางสาวภัทรมน แสงแก1ว
62133014686 นางอัสมา ปลอดฟBก
62133014687 นางสาวนูรมี มะสูยู
62133014688 นางสาวนาเดีย สาและ
62133014689 นายการัณยภาส บรรจงช6วย
62133014690 นางสาวอาทิตยา สารไสยา
62133014691 นางสาวอัจฉราพรรณ คงนุ1ย
62133014692 นายวีระยุทธ ภู6ทองคํา
62133014693 นายเสริมศักด์ิ เย็นสบาย
62133014694 นางสาวภาวินี บุญกุศล
62133014695 นางสาวแวอิบติฮาล แวดูยี
62133014696 นางสาวฟ�รดาวส� มะเกะ
62133014697 นางสาวภัทชรีน6า จําเริญลาภ
62133014698 นางนูรซัยตูลอัคมาล แวมะ
62133014699 นางประภา ศรีทอง
62133014700 นางสาวปริณดา เฉ1งเหา
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62133014701 นายเอกศักด์ิ เหมือนพรรณราย
62133014702 นายบุรวิช มณีรัตนโชติ
62133014703 นายกษิด์ิเดช เข็มประดับ
62133014704 นายวงศธร แซ6จ๋ิว
62133014705 นายต6วนอิสมาแอล ดาตู
62133014706 นายชูเกียรติ สงนุ1ย
62133014707 นางสาววิชญารัตน� เดชสุรางค�
62133014708 นางสาวละอองดาว นวลหอม
62133014709 นางสาวอิรวดี ถาวรยุติธรรม
62133014710 นางสาวกมลชนก พูลภักดี
62133014711 นางสาวมัสสุรี อภิชาติ
62133014712 นางเยาวลักษณ� ทองจริง
62133014713 นางสาวซาฮาลา สามะ
62133014714 นางสาวลีลาวดี ศรีสุข
62133014715 นางมารีย?ะ มูนีมูสี
62133014716 นางสาวลลิตา และตี
62133014717 นายฉัตรกมล คงจันทร�
62133014718 นางสาววาสิฎฐี ขุนพรหม
62133014719 นางสาวสุกัญญา อินสุวรรณ
62133014720 นางสาวธนาภรณ� ไชยสุวรรณ
62133014721 นายสันติภาพ พุทธิเนตร
62133014722 นางสาวจิตรานุช พรหมสุวรรณ
62133014723 นางสาวจิตติมา ชาพิมล
62133014724 นายฐาปน ณ ระนอง
62133014725 นางสาวสุทธิดา แสงประดับ
62133014726 นางสาวรุ1งลาวัลย� จันมาก
62133014727 นายทวีศักด์ิ กรีไกรนุช
62133014728 นางสาวพนิดา กะสิรักษ�
62133014729 นายภุชงค� ทองแดง
62133014730 นางสาวภิรมยา นิลวรรณ
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62133014731 นายเจนณรงค� แซ6อือ
62133014732 นางสาวพรธิดา ไขแสง
62133014733 นางสาวปุญญิศา ฉิมนวน
62133014734 นางสาวจาฏaพัจน� สุขพล
62133014735 นางสาวกนกวรรณ สายเอียด
62133014736 นางสาวผณิตา ไชยคล1าย
62133014737 นางสาวอานีซา หะยีเต?ะ
62133014738 นางสาวธัญทิพ แซ6เขา
62133014739 นางสาวไอรดา วังสะปราบ
62133014740 นางสาวปาลิตา รัตนนิมิตร
62133014741 นางสาวโนรีสัน ยะโกะ
62133014742 นางสาวจุรีรัตน� เต?ะหมาน
62133014743 นายอุสมาน ดือราโอะ
62133014744 นางสาวสราวดี สุวรรณชาตรี
62133014745 นางสาวมาริษา แก1วมณี
62133014746 นางสาวเมธาวี คงคืน
62133014747 นางสาวทัศนีย� ก่ัวพานิช
62133014748 นางสาวงามทิพย� ชูเชิดรัตน�
62133014749 นางสาวชนกกานต� สวัสดิรักษา
62133014750 นางสาวจิรสินี นกหมุด
62133014751 นายเฟาซี ต1นหน
62133014752 นายคเณศ หนูจีนเส1ง
62133014753 นางสาวกัญญาณัฐ เสรีสมบูรณ�
62133014754 นางสาวกชมน สีตุกา
62133014755 นายโรจน�ศักด์ิ แก1วคล1าย
62133014756 นายก1องเกียรติ เกียรติเจริญสุข
62133014757 นายนัสรีซาล เจ?ะแว
62133014758 นายณัฐพงค� เสาสีอ6อน
62133014759 นางสาวสุธาทิพย� เท6งประกิจ
62133014760 นางสาวปภาวี นะนุ1ย
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62133014761 นายประมาณ สุขศรีดา
62133014762 นางนฤมล นันทรัตน�
62133014763 นางสาวศิริลักษณ� เครือเตียว
62133014764 นายเสฎฐวุฒิ เพริศวงศ�
62133014765 นางสาวนิติยา ฉิมพานะ
62133014766 นางสาวธิดารัตน� หมัดอาด้ัม
62133014767 นางสาวไอเสาะ สะแลแม
62133014768 นางสาวปBตมา ละสะมะนอ
62133014769 นางสาวเยาวลักษณ� สาระพัสดุ�
62133014770 นางสาวพัชริดา โสมปาน
62133014771 นางสาวกุสุมา น1อยมา
62133014772 นายอาริฟ เปาะดอเลาะ
62133014773 นายธัญพิสิษฐ� ขุนปราบ
62133014774 นางสาวนิชนันท� บุญถวิน
62133014775 นางสาวฟาตีฮะห� อาแวเต?ะ
62133014776 นางสาวชัญญานุช อู6อินทร�
62133014777 นางสญามล มุขประดับ
62133014778 นางสาวป�ยะเนตร ขวัญแก1ว
62133014779 นางสาวฟBตมา อาหมาย
62133014780 นางสาววรฉัตร กีรติวิโรจน�กุล
62133014781 นางสาวอิลฮัม ดอเลาะ
62133014782 นางสาวป�ยาภรณ� เพชรสุทธ์ิ
62133014783 นางสาวณภัทร อ6อนมา
62133014784 นางสาวทิพวรรณ จันทรักษ�
62133014785 นางสาวแวรอปDอะห� แวหะมะ
62133014786 นางสาวภัศรากร ไชยสองแก1ว
62133014787 นางสาววนิดา หามะ
62133014788 นางสาวแนลลี่ อั่งเต็ก
62133014789 นางสาวอนุสรา เขียวแสงนิล
62133014790 นางกันย�ลภัส สันบู
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62133014791 นางสาวนิอาอีเสาะ วาโมง
62133014792 นางสาวปวีณา สุวรรณรัตน�
62133014793 นายธีระพัฒน� สุวรรณรัตน�
62133014794 นายป�ยะกูล จุลพงศ�
62133014795 ว6าที่ ร.ต.หญิงเมริน สะอิ
62133014796 นางสาวเสาวลักษณ� หนูแก1ว
62133014797 นายสุรศักด์ิ ถนอมเกิด
62133014798 นางสาวลักษมี แซ6ลิ่ม
62133014799 นายอิสฮาคร� สติยมานะ
62133014800 นางสาวอรอุมา พรหมช6วย
62133014801 นางสาวนุสรีหนา จิตหลัง
62133014802 นายศุภชัย อินสุวรรโณ
62133014803 นางสาวฮุสนา ดาโอะ
62133014804 นางสาวกัญญาภัค ขวัญศรี
62133014805 นางสาวรัตติยา บินญาวัง
62133014806 นางสาววัลยา ใจตรง
62133014807 นางสาวซันมา เขียวสะ
62133014808 นางสาวอามีเนาะ ลูมุ
62133014809 นายอัสรีย� นิแห
62133014810 นางสาวรุสนาร� ดาราแมง
62133014811 นายเขมณัฎฐ� ภู6คําจันทร�
62133014812 นางสาวอริศรา ถ่ินนุกูล
62133014813 นายฉัตรชัย รัตนโนชา
62133014814 นายยุทธการ ศรีช6วย
62133014815 นางสาวนฤมล พิพัฒนเดช
62133014816 นางสาวอาซีซะฮ� ตาลี
62133014817 นางสาวรูสีตา แม
62133014818 นางสาวเอื้อการย� ซ้ิววิลัย
62133014819 นางสาวศุภรัตน� บิลก6อเด็ม
62133014820 นางสมปรารถนา สุยสุทธ์ิ
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62133014821 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมจันทร�
62133014822 นางสาวธีรนุช ชูส6งแสง
62133014823 นางอรพรรณ คํามณี
62133014824 นางสาวประภัสสร สุขขาว
62133014825 นางสาวสาริยา เกิดวัน
62133014826 นางสาวนิตยา แก1วทอง
62133014827 นายพีรพงษ� เซะสะแม
62133014828 นายวศิน ฤทธิเดช
62133014829 นางสาวเย็นจิตร รมย�ชลีเลิศ
62133014830 นางสาวรวิพร นุชม6วง
62133014831 นางสาวอรณิชา ตันติพลานนท�
62133014832 นายอักษรณรงค� สงแก1ว
62133014833 นางสาวแวอารูนี แวอูเซ็ง
62133014834 นางสาวซูรีดา มอหะ
62133014835 นางสาวนิชกานต� จุลนพ
62133014836 นางสาวสวภาว� บัวดํา
62133014837 นางสาวน้ําฝน ชูพูล
62133014838 นางสาวปราณี จ้ิววรรณกุล
62133014839 นางสาวณิชาภัทร โสภาริพันธุ�
62133014840 นายฮัมบาลีย� วาจิ
62133014841 นายศราวุฒิ พิมพิสาร
62133014842 นางสาวอรวรรณ จันทรโชค
62133014843 นางสาวนูรฮายาตี ลีฆะ
62133014844 นางสาวพิชามญชุ� วัฒนาวิวัฒน�
62133014845 นางสาวสุชาดา สาระอาภรณ�
62133014846 นางสาวมัญณี บากา
62133014847 นางสาวอภิชญา วรัจฉรียกุล
62133014848 นางสาวศรัญญา วรรธนะวิเศษ
62133014849 นางสาวจามรี สุวรรณศิลปS
62133014850 นางสาวธมนวรรณ สุวรรณบุบผา
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62133014851 นางนูรีตา หะยีฮาระสะ
62133014852 นางสาวอัสมา ดาราบากอ
62133014853 นางสาวสุทธินี สมัครพงษ�
62133014854 นายพิระชัย จันทร�แก1ว
62133014855 นายกษิด์ิเดช อยู6ประเสริฐ
62133014856 นายพีระพล พงศ�อักษร
62133014857 นางสาวมานิตา สังปริเมนทร�
62133014858 นางสาววิลาวรรณ หนูนวล
62133014859 นายภาณุพงศ� เพชรนุ1ย
62133014860 นางสาวตอยเราะ เจ?ะซู
62133014861 นายพันธวิทย� เลียงผา
62133014862 นางสาวพฤติกา ศรีละมุล
62133014863 นายอภิวัฒน� แวววันจิตร
62133014864 นายศุภรินทร� กังแฮ
62133014865 นายตรรกวิท หนูสงค�
62133014866 นายอดิศร รัตนะ
62133014867 นายดนัย ศีลประชาวงศ�
62133014868 นายสุชาติ เรืองมณี
62133014869 นายวุฒิชัย รักแก1ว
62133014870 นายนนทวัช สมจิตร�
62133014871 นางสาวอัซรินทร� ยูโซ?ะ
62133014872 นางสาวนิอานีซา ดอเลาะ
62133014873 นางสาวนราภรณ� เทพไชย
62133014874 นางสาวนภิศ จันทารักษ�
62133014875 นางสาวจตุพร ทัพชัยยุทธ
62133014876 นางสาวดุษสิดา ชนะสิทธ์ิ
62133014877 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณศร
62133014878 นายธีระยุทธ สะตาปอ
62133014879 นางสาวพชร จันทร�หอม
62133014880 นางสาวกนกวรรณ ศิริกุล
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62133014881 นางสาวศิริวรรณ จันทร�เมือง
62133014882 นางสาวอนุตรา สาม6าน
62133014883 นางสาวรัตติยากร ทองอร6าม
62133014884 นายศิวกร ทองวิเชียร
62133014885 นายศักดาพล คงเกลี้ยง
62133014886 นางสาวปรีดาพร เข่ือนขันธ�
62133014887 นางสาวชลกานต� เอียดวารี
62133014888 นางสาวโซรีรัตน� สะแลแม
62133014889 นางสาวศศินี ไชยรักษ�
62133014890 นางสาวภัทราพร ยุทธการ
62133014891 นายฟ�ครี นาเรง
62133014892 นายมนตรี กุมวาปD
62133014893 นายอนุชา สมมารถ
62133014894 นางสาวดารณี หนูเสน
62133014895 นายสุรศักด์ิ เรืองย่ิง
62133014896 นางสาวดวงใจ วสุลีวรรณ�
62133014897 นางสาวจันจิรา ชอบหวาน
62133014898 นางสาวเกสสุดา ศรีบรรจง
62133014899 นายกิตติพงศ� พรหมเทพ
62133014900 นางสาวอิศราภรณ� สุทธิสังข�
62133014901 นางสาวนิศากร แซ6โล6
62133014902 นายอภิสิทธ์ิ เต?ะย6อ
62133014903 นางสาวนูรีมะห� อาแว
62133014904 นางสาวพนิดา สาศรีสุข
62133014905 นางสาวจุฑามณี วรรณรัตน�
62133014906 นายอดินันท� มูซอ
62133014907 นางสาวจุฑาทิพย� ชนะบาล
62133014908 นายศรศักด์ิ แปJนคง
62133014909 นางสาวอาภาพร สาแมสารี
62133014910 นางสาวสุทธิจิตร บุญกาญจน�
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62133014911 นางสาวพิมพ�ชนก ชูศิลปS
62133014912 นางสาวอารีย� หวันย่ีเต?ะ
62133014913 นางสาวชนิตตา ท6าจีน
62133014914 นางสาวจรินทร� สาวิสิทธ์ิ
62133014915 นางสาวสวรส แซ6ว6อง
62133014916 นางสาวจิตตานันท� ทองสุริวงศ�
62133014917 นางสาวเบญจวรรณ สําแดง
62133014918 นางสาวมุนีรัตน� จันทร�เพ็ชร
62133014919 นางสาวเมวดี มุทุขันธ�
62133014920 นางสาวอารยา จันทร�หนู
62133014921 นางสาวซารีฮะห� อาลี
62133014922 นางสาวจาริยา จันทรมุณี
62133014923 นางสาวนัฐฑริกา ชุมละออง
62133014924 นางสาวซูรีตา สีตี
62133014925 นางสาวชานัตตา สมจริง
62133014926 นางสาวดาราณี วาเงาะ
62133014927 นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ�
62133014928 นางสาวธนัฐดา สตันน?อด
62133014929 ว6าที่ร1อยตรีสิริวิมล เต้ียนซ่ี
62133014930 นางสาวอนิษา หมัดหลง
62133014931 นายวิวัฒน� แท6นประมูล
62133014932 นางสาวรุ6งนภา ทองศักด์ิจินดา
62133014933 นางสาวนูรมี นิมะ
62133014934 นายณัฐชน ชุมทอง
62133014935 นายชาญณรงค� เรืองช6วย
62133014936 นางสาวนัศรีน6า ทองเล็ก
62133014937 นางสาวอารอนด1า ถ่ัวดี
62133014938 นางสาวตุลาลักษณ� สิทธิเม6ง
62133014939 นางสาวสุไหม มัจฉาวานิช
62133014940 นางสาวฟ�รดาวส� หลีเส็น
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62133014941 นางสาวปราณี ศรีรักษ�
62133014942 นางสาวณัฎฐ�ธยาน�นา มากเนียม
62133014943 นายมูหมัดอุสรี มะมิง
62133014944 นางสาวกัญญารัตน� พรหมแก1ว
62133014945 นางสาวณัฐกัลย� สังข�แดหวา
62133014946 นางสาวนันทนัช หิรัญสาลี
62133014947 นางสาวซูไรยา มะ
62133014948 นางสาวประภัสสร จิตนุราช
62133014949 นางสาวอุไรวรรณ จันทร�หอม
62133014950 นางสาวปรีดา ไชยคีรี
62133014951 นางสาวนอรา สะแลแม
62133014952 นางสาวอรัญญา อินต?ะรักษา
62133014953 นางสาวสิริขวัญ ฤทธ์ิเดชา
62133014954 นางสาวนูรอัยนี แปเราะ
62133014955 นางสาวอทิตญา ชะโนวรรณ
62133014956 นางสาวสาวีย?ะ อาแว
62133014957 นางสาวโรสรียา แวฮะยี
62133014958 นางสาวปBทมาวดี ดิษสระ
62133014959 นางสาวรัฐวรรณ สุวรรณรัตน�
62133014960 นายเจตจํานงค� ช6วยสุข
62133014961 นางสาวซากีนา ดอเล?าะ
62133014962 นายจรัสพงศ� โชครุ6งกาญจน�
62133014963 นางสาวเพ็ญนภา จันแก1ว
62133014964 นางสาวดาลัด บินอับดุรมาน
62133014965 นางสาวนัฐซิมา ศิริวิบูลย�
62133014966 นางสาวรุสณีย� มะสาแม
62133014967 นางสาววีราภรณ� มณีรัตน�
62133014968 นางสาวศศิญา แก1วประจันทร
62133014969 นางสาวพัชนีย� มณีโชติ
62133014970 นางสาวอําภาพร คชาทอง
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62133014971 นายเนติพงศ� ขุนนุ1ย
62133014972 นางสาวปาริตา บัวเนียม
62133014973 นางสาวชนัฐกานต� เมืองเขียว
62133014974 นายอรรถพล คงแก1ว
62133014975 นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน�
62133014976 นายอิสะมะแอ สะ
62133014977 นางสาวเมธาวี หมัดนุ1ย
62133014978 นางสาวอามีเดีย สะอะ
62133014979 นางสาวซารีฮะ ตาเย?ะ
62133014980 นางสาวศิรดา ศรีสวัสด์ิ
62133014981 นางสาวกชวรรณ พรหมสุวรรณ
62133014982 นางสาวนูฮา มามะ
62133014983 นายปริวรรธ ทองรักษ�
62133014984 นายมูฮํามัด อาแว
62133014985 นางสาวยุวธิดา เพ็งพอรู1
62133014986 นางสาวรัตนาภรณ� วงค�นคร
62133014987 นางสาวสุดารัตน� อักษรกูล
62133014988 นางสาวเรวดี หับมะรัน
62133014989 นางสาวขวัญนภา โกมาสังข�
62133014990 นางกมลวรรณ ทองแก1ว
62133014991 นายไคโรอันนูวา สาเม?าะ
62133014992 นางสาวสุธิสา สุขเพ็ชร
62133014993 นางสาวฐิติพร อดทน
62133014994 นางสาวรอฮานา แก1วกับเส็น
62133014995 นางสาวลลิดา ชัยตันติกุล
62133014996 นางสาวศศิธร เขม1นแก1ว
62133014997 นางสาวพรทิพย� จันทร�ฉาย
62133014998 นางสาวกฤตพร ถาวรสาร
62133014999 นางอุษณีย� มอญขาม
62133015000 นางสาวแวรอบีย?ะ นิโวะ
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62133015001 นายสรายุทธ หนูฤทธ์ิ
62133015002 นายฐาปกรณ� ฉางแก1ว
62133015003 นายอุสมาน สาและ
62133015004 นางสาวปรางวลัย โอชู
62133015005 นายธีระ กาญจะนะ
62133015006 นางสาวปBณฑ�ชนิต พรหมจรรย�
62133015007 นางสาวชลธิชา อ6วมใจบุญ
62133015008 นายภูวดล หมัดอะดํ้า
62133015009 นางสาวอภิชาดา สุขแดง
62133015010 นางสาวจารุวรรณ มานัสพงศ�พันธุ�
62133015011 นางสาวนันธิยา ชุ6มเย็น
62133015012 นางสาวอมรา งามเลิศ
62133015013 นายอชิตพล ครองมณีรัตน�
62133015014 นายทรงพล บัวเรียง
62133015015 นางสาวอุรชา แซ6ว6อง
62133015016 นางสาวชนกสุดา ทองเพ็ชร
62133015017 นางสาวอามีเนาะ อูแล
62133015018 นางสาวเกศสุดา โชติมณี
62133015019 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนัยน6า หมัดฮาดัม
62133015020 นางสาวนาอีหม?ะ บาสอ
62133015021 นางสาวดารีนา มะแซ
62133015022 นางสาวพรรณิยา พุฒทัศนีย�วงศ�
62133015023 นางสาวอารีนี สะอิ
62133015024 นายพงศกร เจ1ยชุม
62133015025 นางสาววัชราพร เรืองน1อย
62133015026 นางสาวยีรา สนิบากอ
62133015027 นายนัสรี อาจหลัง
62133015028 นางสาวจิราภรณ� เรืองโฉม
62133015029 นางสาวสร1อยสุดา หลีมังสา
62133015030 นายอับดุลเลาะ กาเสาะ
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62133015031 นางสาวอุไรเร?าะ นาวารี
62133015032 นางสาววลัยพรรณ ปาโต
62133015033 นางสาวชุติมา เดชคุ1ม
62133015034 นางพัชราภรณ� ขุนพลช6วย
62133015035 นางสาวสิทธิดา ศรีเชื้อ
62133015036 นายสุรเชษฐ� มาถวิล
62133015037 นางสาวลาภกิจ จิโรภาส
62133015038 นายรอมือลี แวหะมะ
62133015039 นางสาวชนกสุดา คงสง
62133015040 นางสาวชนัญญา สิธิราม
62133015041 นายอภิชัย บานจิตสกุล
62133015042 นางสาวชฎาพร แซ6อึ่ง
62133015043 นางสาวสุภาพร อุ6นเสียม
62133015044 นางสาวณัฐมน แก1วเรือง
62133015045 นางสาวณัฐวรรณ ไชยสวัสด์ิ
62133015046 นางสาวจารุวรรณ อภัย
62133015047 นางสาวชลธิชา แย1มเก้ือ
62133015048 นายณัฏฐฤทธ์ิ สิงห�อินทร�
62133015049 นางสาวนูรีซัน แมเราะ
62133015050 นายธีร�ธวัช ตันวิพัฒน�
62133015051 นางสาวนิยะดา ชมภูวัง
62133015052 นางกัญญณัช สุขขวด
62133015053 นางสาวจุฑามาศ แซ6ฉ่ัว
62133015054 นางสาวกัญญาณัฐ ลีลาวัฒนโรจน�
62133015055 นางสาวสุไหวย?ะ แดสา
62133015056 นายฐายศ บุญพาชนะศรี
62133015057 นางสาวทิพย�สุดา รักทรัพย�
62133015058 นายจักรพันธ� แก1วคงธรรม
62133015059 นายนพพร แซ6ฟุJง
62133015060 นางสาวมูลยานา มูนอมานิง
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62133015061 นางสาวแคทลียา ยาฝาด
62133015062 นายธีระพัฒน� ชูเกลี้ยง
62133015063 นายคณาพจน� จารีย�
62133015064 นางสาวสุพรทิพย� ชัยวิเศษ
62133015065 นางสาวนาบีละห� สะมะแย
62133015066 จ.ส.อ.ณัฐศักด์ิ ศรีอินทร�
62133015067 นางสาวสุมนา กังแฮ
62133015068 นายอัมรินทร� นิลพงศ�
62133015069 นางยุวดี ศรีคง
62133015070 นางสาวซูนีตา บินมะยูนอ
62133015071 นายสอแล?ะ มามุ
62133015072 นางสาวเกศรา นรารัตนานุกูล
62133015073 นายมาซือลัน เจ?ะป�
62133015074 นางสาวปรางขวัญ ธรรมชาติ
62133015075 นางสาวมาลีลา ดาโอ?ะ
62133015076 นางสาวนารีหม?ะ อีแต
62133015077 นางสาววรรณวนัช สุระคําแหง
62133015078 นายยุทธชัย สุขสาตต�
62133015079 นางสาวอลิสา ทองอําพล
62133015080 นางสาวสมฤดี สุดแกล1ว
62133015081 นายชัยวัฒน� จันทร�แดง
62133015082 นายพงษ�สันต� จันทร�เพ็ญ
62133015083 นางสาวชัชฎา วงษ�นที
62133015084 นายรฐนนท� หยังหลัง
62133015085 นายนราวิชญ� อภิธรรมา
62133015086 นางสาวไมมูน ยุตา
62133015087 นางสาวอามาลีนา อาแว
62133015088 นางสาวพัชนี โรจนพงศ�สถาพร
62133015089 นางสาวศิริลักษณ� หลําเบ็ญสะ
62133015090 นางสาวพิณประกาย แก1วเรือง
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62133015091 นางสาววัลลียา โพชนุกูล
62133015092 นายอนิรุต สุวรรณวร
62133015093 นายปฐมพร ปุบผะโก
62133015094 นางสาวเจิดจารี จุลนวล
62133015095 นางสาวศิริรัตน� วังเมือง
62133015096 นางสาวนารีมะห� นอจิ
62133015097 นางสาวกัญญารัตน� พรหมคีรี
62133015098 นางสาวจินตนา ณ ไทร
62133015099 นางสาวอมรินทรา รินนานนท�
62133015100 นางสาวสุไรยา การะวรรณ
62133015101 นางสาวสารีพะ กอแลง
62133015102 นางสาวนูร�อัยนา สะและ
62133015103 นางสาวฟาดีละห� อิสมารอฮีม
62133015104 นางสาวจิตอนงค� ศรยุทธเสนี
62133015105 นางสาวนีรนาท ไหมอ6อน
62133015106 นางสาวม6านฟJา แดงกุล
62133015107 นางสาวชุติกาญจน� แสนเสนาะ
62133015108 นางสาวจารุวรรณ ศรีสืบ
62133015109 นางสาวป�ยะวรรณ จันทร�เจริญ
62133015110 นางสาวพิมพ�พิชชา เบ็ญศิวัชญาภ�
62133015111 นางสาวมูไฮมีน?ะ วานิ
62133015112 นางสาวพริษณิดา ชูเพ็ชร�
62133015113 นางสาวฐิติรัตน� สุวรรณศิลปS
62133015114 นายวริวุฒิ จันทกรณ�
62133015115 นายอฑิยะ วงศ�ศิลปS
62133015116 นายณพวัฒน� โชชัยพันธวงค�
62133015117 นายวัฒนา เจนกฤติยา
62133015118 นางสาวมูรณี ซอเด็ง
62133015119 นางสาวนารีฟารีอิส หิเล
62133015120 นางสาวศิริประภา สุขอยู6
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62133015121 นางสาวกนกกานต� ลีลาวิจิตรกุล
62133015122 นางสาวฐาวิณี ชูบัณฑิต
62133015123 นางสาวณิชกานต� ธรรมประดิษฐ�
62133015124 นางสาวอัลฮาลีฟะห� อารง
62133015125 นางสาววริศรา แซ6ตัน
62133015126 นางสาวอทิตยา ต้ังสิริวรกุล
62133015127 นางสาวชุดามาส บุญมี
62133015128 นางสาวประกายแก1ว มุณี
62133015129 นางสาวสรัญญา นวลเปDยน
62133015130 นางสาวตัสนีม สามัญ
62133015131 นางสาวนัจญมีย� โต?ะประดู6
62133015132 นางสาววรรณี ติเสด
62133015133 นายลุกมันร� สะตาปอ
62133015134 นายกานต� เวทย�ประสิทธ์ิ
62133015135 นายอามีน อูมูดี
62133015136 นางสาวซูเฟDยนี ลือแบลูโดง
62133015137 นางสาวกมลชนก แก1วทอง
62133015138 นางสาวยามีละห� บือราเฮม
62133015139 นายอานูวา ม๊ิ
62133015140 นางสาวกุลรัตน� บุญเรืองขาว
62133015141 นางสาวเยาวลักษณ� คงทอง
62133015142 นายศิวกร อุ6นใหม6
62133015143 นางสาวสิริพร บุตรเจริญ
62133015144 นางสาวอาสรีนา ดาโอ?ะ
62133015145 นางสาวฮาบีบะห� หะยี
62133015146 นางสาวสิริวดี ต้ังสิริวรกุล
62133015147 นางสาวอาลิษา โวหาร
62133015148 นางสาวรุกัยนี ยาวาหาบ
62133015149 นางสาวกมลชนก ฤกษ�ดี
62133015150 นายภานุวัต รัตนกรัณฑ�
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62133015151 นายศุภชัย สุขประเสริฐ
62133015152 นางสาววิลันดา หวันชิตนาย
62133015153 นางสาวอลิษา เนาวรัตน�
62133015154 นางสาวอาณดา แก1วบริสุทธ์ิ
62133015155 นายอภิชาติ หวันชิตนาย
62133015156 นายชาญณรงค� เอ1งฉ1วน
62133015157 นางสาวภีระนุช ช6วยยก
62133015158 นางสาวจีรารัตน� ราชวิเชียร
62133015159 นางสาวพจนีย� คงสุวรรณ
62133015160 นางสาวศุภกานต� หลงเอ
62133015161 นางสาวมุรณี เหมหมิ
62133015162 นางสาวสุรีย�รัตน� พัตจาลจุล
62133015163 นางสาวสมฤทัย โดยวิริยสกุล
62133015164 นายวีรภัทร ฉ1วนกลิ่น
62133015165 นายธีรวัช ชีช1าง
62133015166 นางสาวศิริพร ชอบแต6ง
62133015167 นายธนิก ปริยวงศ�กร
62133015168 นางสาวธนาภรณ� เพ่ิมเขตรกิจ
62133015169 นางสาวนารียา ดําท6าคลอง
62133015170 นางสาวอัญมณี วงษ�จารย�
62133015171 นายชนะ นาคศรี
62133015172 นายพงศ�นวพัฒน� เพ็ญบุญ
62133015173 นายฟูอาดี พุทธพงค�
62133015174 นายภูวพัฒน� ศรีสัจจัง
62133015175 นางสาวชาลินี ทองสา
62133015176 นางสาวพรประพา ทองแก1วเจริญ
62133015177 นางสาวฐานิตย� ทองไส
62133015178 นายสมยศ ธรรมศิริ
62133015179 นางสาวอัจญริน บานูอิดรีส
62133015180 นายปฐมกรณ� ชูอัมพร
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62133015181 นางสาวชนิตา เศรษฐ�วิมาน
62133015182 นางสาววันทนี รัตนกุล
62133015183 นางสาวอนุสรา แวดือราแม
62133015184 นางสาวกิตติยา โตเผ6าพงศ�
62133015185 นายกันทรากร สุวรรณรักษา
62133015186 นางสาวซูไอดะห� ดือราอิง
62133015187 นายฟาอีส อูมา
62133015188 นางสาวปริสา วงศ�สินรายณ�
62133015189 นายสิริชัย ดาบทอง
62133015190 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุฐิตา หมวกใหม6
62133015191 นายมานิต นพรัตน�
62133015192 นายอิดรีส ดะอุแม
62133015193 นายณัฐภัทร ลุยจันทร�
62133015194 นางสาวนูรีซันต� หลงหนิ
62133015195 นางสาววราภรณ� ชาติวงษ�
62133015196 นางสาวศรัญญา โยะหมาด
62133015197 นางสาวศิริกร เพ็ชรมณี
62133015198 นางสาวฟารีดา เจะยามา
62133015199 นางสาวกิตติญา ทองขาว
62133015200 นางสาวกรณ�กิจ สุวรรณจินดา
62133015201 นางอลีนา บูหัส
62133015202 นางสาวนูรีย?ะ ดือราฮิง
62133015203 นางสาววิลาสินี มุสิแดง
62133015204 นายพยุงศักด์ิ นันทวงศ�
62133015205 นายวสันต� เก็มเต็ง
62133015206 นางสาวชนกณ�พรรณ ยัญญะจันทร�
62133015207 นางสาวมารีน6า เหล็มหรน
62133015208 นางสาวทิยานนท� ไกลสนาม
62133015209 นายคณิน พัฒนกิจ
62133015210 นายเกริกชัย เพียรสม
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62133015211 นายพีระพล บุญสุข
62133015212 นางสาวณัฐปารย� เลิศกาญจนวัฒน�
62133015213 นางสาวอารีญา กรมเมือง
62133015214 นางสาวดารารัตน� สาสนัย
62133015215 นายจารุพจน� ย่ิงเฮง
62133015216 นางสาวนาซอฟะห� มามะ
62133015217 นางสาวกามีลา ตือระ
62133015218 นางสาวนูรอิซยัณ เจ?ะโด
62133015219 นางสาวโสรยา หนูภักดี
62133015220 นางสาวจุฑารัตน� เวณุผล
62133015221 นางสาวสุดารัตน� หัฐพจน�
62133015222 นางสาวอลิสา หมัดอะดัม
62133015223 นายวรมิตร สุขเกษม
62133015224 นางสาวอัสวานี บองออาแซ
62133015225 นางสาวอภิชญา ใยศิริ
62133015226 นางสาวยัซมีย� ยูโซะ
62133015227 นายณัฐชนน หัวเมืองแก1ว
62133015228 นางสาววรัญญา เวชประสิทธ์ิ
62133015229 นายวัชรวิชช� พิบูลย�ผล
62133015230 นางสาวมณีรัตน� นิลพันธ�
62133015231 นางสาวยุวภาณี ช6วยเทศ
62133015232 นายสาโรจน� นิยมเดชา
62133015233 นางสาวสิรินาถ ทองหวาน
62133015234 นางรุ6งฤดี ดํามาก
62133015235 นางสาวสุมิตตา ล6าหวัง
62133015236 นางสาวอูมีมักซม ตาเละ
62133015237 นางสาวพิจิตรา สังข�ทอง
62133015238 นางสาวนูรอาซีกีน สาแม
62133015239 นางสาวจุฑาวดี เจริญนุมัติ
62133015240 นางสาวอลิสต1า ดอเลาะ
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62133015241 นางสาวชนกสุดา แซ6เต่ียว
62133015242 นางสาวณัฐการ�ต รามแก1ว
62133015243 นางสาวมาริษา จุลรัตน�
62133015244 นางสาวแวเยาะ หะยีแวกือจิ
62133015245 นายอิมรอน วาเต?ะ
62133015246 นางสาวจิตตาพร ชุมทอง
62133015247 นางสาวธฤนตา สุวรรณคีรี
62133015248 นางสาวชฎาภรณ� ถาวระ
62133015249 นางสาวธณัญญา พรหมแก1ว
62133015250 นายศรัณย�พร แซ6ต้ัน
62133015251 นางสาววานิตา หมันเส็น
62133015252 นางสาวอามีรา ยูโซ?ะ
62133015253 นางสาวสารีณา กามา
62133015254 นางสาวเนตรชนก นิลสุข
62133015255 นายพงศธร แสงหิรัญ
62133015256 นางสาวชัญญา พณะชัย
62133015257 นางสาววิภาวรรณ ศรีสว6าง
62133015258 นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ
62133015259 นางสาวภาวินี ยาวิราช
62133015260 นายมีน มากอ1น
62133015261 นางสาวนูรไซมะฮ� ไสสากา
62133015262 นายชาติเวช ขุนศรีหวาน
62133015263 นายทศพร ดําผอม
62133015264 นายดนัยชนก เลิศฤทธิพงศ�
62133015265 นายณภัทร สามนกฤษณะ
62133015266 นายอมรเทพ เอ1งฉ1วน
62133015267 นางสาวปุณณดา ย่ังยืน
62133015268 นางสาวสุนิตา หมาดตา
62133015269 นายวโรดม คงสา
62133015270 นางมนัสนันท� แก1วคีรีวรรณ

หน1า 509 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133015271 นางสาวฮัมเซาะ แมะตีเมาะ
62133015272 นายรุ6งชัย แซ6เบ?
62133015273 นางสาวซุฟายานีย� ตําลอ
62133015274 นางสาวรุซฎาย� สะมานิ
62133015275 นางสาวป�ยพร นวลศรี
62133015276 นางสาวภัทรกันย� เจะและ
62133015277 นายธเนศ แซ6หลี
62133015278 นางสาวพัชราภรณ� หลาหวัน
62133015279 นางสาวเสาวนีย� สุทธิมาส
62133015280 นายจักรกฤษ ฤทธ์ิเสนีย�
62133015281 นางสาวรัฐญา ยืนยง
62133015282 นางสาวสวยบ?ะ มะยีดี
62133015283 นางสาวนราวดี อาแซบากา
62133015284 นางสาวนูรีซัน เจ?ะแว
62133015285 นางสาวนูรฟาทีน สามะ
62133015286 นางดาริกา ธรรมเนียม
62133015287 นางสาวนิศา จรัสวิชากร
62133015288 นางสาวอารียา แก1วก้ิม
62133015289 นายปBญญาวุฒิ ชูพรหม
62133015290 นายอภิสิทธ์ิ ศาสตร�สาระ
62133015291 นายนิติพันธ� ชื่นชม
62133015292 นางสาวสุภาวรรณ มีเสน
62133015293 นางสาวซูรอยยา ห1าหวา
62133015294 นางสาวกัญญมน ทรัพย�สินทวีกุล
62133015295 ว6าที่รตสมพร จันทร�มุณี
62133015296 นางสาวเสาด?ะ หนุ?หลี
62133015297 ว6าที่ร1อยตรีหญิงพัทธภรณ� สังสวัสด์ิ
62133015298 นางสาวพรธิดา สิทธิพันธุ�
62133015299 นางสาวศุภานิช ฟองสุวรรณ
62133015300 นายฟBครุลรอซีย� กาแลซา
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62133015301 นางสาววิศัลยา บุญมาก
62133015302 นางสาวศันสนีย� ศรีละมุล
62133015303 นางสาวอุสนา สาโส?ะ
62133015304 นางสาวคมเนตร โรจนบุรานนท�
62133015305 นางสาวรังสินี ก1อนทอง
62133015306 นายภัทรพล สุวรรณวงศ�มาลี
62133015307 นางสาวสุชาดา ประสงค�แสนสุข
62133015308 นางสาวรุวัยดา หะยีสะมะแอ
62133015309 นายณัศรูน ยะผา
62133015310 นายซุลกิฟลี ฮัดญีสิดดิก
62133015311 นางสาวปนัดดา สาแม
62133015312 นางสาวสุรางคนา ปาณะศรี
62133015313 นางสาวจิรนันท� อนุภัทร�
62133015314 นางสาวเจตสุวรรณ ขําแก1ว
62133015315 นางสาวศิราภรณ� สุทธิเดช
62133015316 นางณัฐวรรณ สุวรรณเดชา
62133015317 นางสาวสบันงา อาดหมัน
62133015318 นางสาวปวริศา หนูมิตร
62133015319 นางสาวพีรธิดา เจริญสุข
62133015320 นางสาวสูรีนา มามะตาฮา
62133015321 นางสาวอาซีลา ดือราแม
62133015322 นางสาวสุวรรณี ดุกหลิ่ม
62133015323 นางสุภาวดี สะตะพันธ�
62133015324 นายณัฎฐานันดร� พูลเพ่ิม
62133015325 นางสาวฟBรวีน แวอุเซ็ง
62133015326 นางสาวภควรรณ สะตํา
62133015327 นางสาวณัฐชกุล หนูมโน
62133015328 นางสาวฮาซามี หามะ
62133015329 นางสาวยุวรา แวหะมะ
62133015330 นางสาวผกาวรรณ เหย็บหนุด
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62133015331 นางสาวสากียะห� เจ?ะสมอเจ?ะ
62133015332 นางสาวเสาวณีย� เซ6งก้ัว
62133015333 นางสาวศิริพร รังเสาร�
62133015334 นางสาวณัฐริกา ทวีชัย
62133015335 นางสาวกัญญาณัฐ นาวาทอง
62133015336 นางสาวรัตน�ชินี ศิริมงคล
62133015337 นางสาวรัตนาภรณ� สายน1อย
62133015338 นางสาววริษฐา คงสีพุทธ
62133015339 นางสาวสุณิสา พุทธังกุโร
62133015340 นางสาวซานียะห� ฆอแด?ะ
62133015341 นางสาวนูรีดา เปาะโซะ
62133015342 นางสาวกรรณิกา รัตนกูล
62133015343 นางสาวสมฤทัย ทองนุ1ย
62133015344 นางสาวธิดารัตน� โหมดสง6า
62133015345 นางสาววีดะ อิแม
62133015346 นางสาวพิทยารัตน� ขาวดี
62133015347 นางสาวศุภนิชชา โอทอง
62133015348 นางสาวฮูดา เจ?ะนิยูโซ?ะ
62133015349 นางสาวนูรอัฟนาน เจะโซะ
62133015350 นางสาวทิพยาภรณ� แขกกาฬ
62133015351 นายซอลาฮูดีน ตีพลี
62133015352 นางสาววรรณกานต� จันทร�สุวรรณ
62133015353 นางสาวศิโรรัตน� ศรีประสม
62133015354 นางสาวศิวิไล ปลีวิสัย
62133015355 นางสาวอัสมา หะสัน
62133015356 นางสาวศิริวรรณ ทิพย�รองพล
62133015357 นายกชกร สุจจิต
62133015358 นางสาวซอลีฮะ ยาฝาด
62133015359 นางสาวอามาณี เจะมุ
62133015360 นางสาวซัลมา สุขมาศ
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62133015361 นายพุฒิกร โพธ์ิก่ิง
62133015362 นางสาวพารีด?ะ สะอิ
62133015363 นางสาวป�ยฉัตร โยมเนียม
62133015364 ว6าที่ ร.ต.หญิงปBทมา อารมณ�ฤทธ์ิ
62133015365 นางสาวสุดารัตน� มณีอร6าม
62133015366 นางสาวพันไมล� วงศ�ศรีเทศ
62133015367 นายณัฐวุฒิ ลุยจันทร�
62133015368 นายเสวียน นาคเล็ก
62133015369 นางสาวจิตราภรณ� ไชยขวัญ
62133015370 นางสาวปณิชา คงฤทธ์ิ
62133015371 นางสาวนุจรี ศรีจันทร�
62133015372 นายดาวูด อุรามา
62133015373 นางสาวไซนับ กาเว
62133015374 นายวชิรวิทย� บุญทวี
62133015375 นางสาวปางรัก ไข6รอด
62133015376 นางสาวบุรัสกร มรรคา
62133015377 นางสาวสุกัญญา แก1วชุม
62133015378 นายอภิมุข ศรีอําภรณ�
62133015379 นางสาวไลลา หัสการดี
62133015380 นางสาวอทิติยา รักเมือง
62133015381 นางสาวจีราภรณ� ใหมรักษ�
62133015382 นางสาวอลิษา จันทร�ทอง
62133015383 นางสุจิน แท6นเกิด
62133015384 นายปาอีซัน ดอเลาะ
62133015385 นางสาวศุภพิชา ตระกูลเงินทอง
62133015386 นางสาวสุทธิชา ศรีหนูสุด
62133015387 นางสาวอักษรา สาเหม?าะ
62133015388 นางสาวอรไท เลี่ยนกัตวา
62133015389 นางสาวกรัณฑา สุวรรณชาตรี
62133015390 นายภูวเดช ทองชูช6วย
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62133015391 นางสาวสริดา อับดุลกะเดช
62133015392 นายบาฮารี ดือราฮิง
62133015393 นางสาวภาวิณี รัตนคีรี
62133015394 นางสาวซูรียาตี รอนิง
62133015395 นางสาวสุธาสินี แก1วอัมพร
62133015396 นางนงค�เยาว� จันทร�มณี
62133015397 นายจีรวัตน� ทรฤทธ์ิ
62133015398 นางสาวอรฤทัย คงทรัพย�
62133015399 นางสาววันวิสาข� จันทร�เพชร
62133015400 นางสาวศิฏาภรณ� กาญจนสิงหนันท�
62133015401 ว6าที่ร1อยตรีอรรณพ ผลรัตนไพบูลย�
62133015402 นายอิมหรอน โต?ะหมัด
62133015403 นางสาวอิสริยา ติเศษ
62133015404 นางเสาวภา ทองมีชู
62133015405 นางสาวคีตญา ป�ริยะ
62133015406 นายภูมิศักด์ิ รักปลื้ม
62133015407 นางสาวธันชนก ภู6สุวรรณ�
62133015408 นางสาวยาวาเฮร� สือโย?ะ
62133015409 นางสาวนูรไลณี ต1นหน
62133015410 นางสาวจริยา แซ6ผล
62133015411 นางสาวศศิธร หมะโส?ะ
62133015412 นางนัสรีน นิเงาะ
62133015413 นางสาวปฐมา จันทร�แดง
62133015414 นางสาวนันธิชา มณีพฤกษ�
62133015415 นางสาววันดี แก1วห6อทอง
62133015416 นางสาวสุพรรษา รอดเซ่ียม
62133015417 นางสาวอาตีกา ตาเฮ
62133015418 นางสาวจุฑามาศ ชูวิเชียร
62133015419 นายซูฮัยนูรดีน กานา
62133015420 นางรัชฎา นุ6นเหลือ
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62133015421 นางสาวนิตย�สรา ไทยเมือง
62133015422 นางสาวสร1อยสุดา เทพขาว
62133015423 นางสาวเจะซอบรียะห� หะยีสะแม
62133015424 นางสาวมัรฎียะห� ติโบซู
62133015425 นางสาวอัสมะ ดือราแม
62133015426 นางสาวสุทธวีร� อินทกูล
62133015427 นางสาวพิมพ�ขวัญ กาลานุสนธ์ิ
62133015428 นางสาวสุภาพร นวลเจริญ
62133015429 นายฟูอาร� มือโด
62133015430 นางสาวส6อลีห?ะ เรืองฉิม
62133015431 นางสาวกฤติยา คงเกลี้ยง
62133015432 นางสาวมนทกานต� ช6างเรือทํา
62133015433 นางสาวรณิชชา รักบุรี
62133015434 นางสาวกาญจนา หลังเมือง
62133015435 นายอามีน หมินสุข
62133015436 นางสาวฟBรฮาน กรียอ
62133015437 นายศรศักด์ิ บุญแสง
62133015438 นายมูฮัมมัดอัยมัน หะยีมะมิง
62133015439 นางสาวศุลีพร อมรสิทธิโชค
62133015440 นางสาวนุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ�
62133015441 นางสาวณิชพลัฏฐ� ปJองปBดพาล
62133015442 นางสาวมุรณีย� หะยีกาเดร�
62133015443 นางยามีละ โตะเฮง
62133015444 นางสาวสุธีรา อาษาสุจริต
62133015445 นางสาวสุรัยณี เจ?ะบือราเฮง
62133015446 นางสาวสุธิตา สุมาลี
62133015447 นางสาวอลิษา สุภะวีระ
62133015448 นางสาวมนัสนันท� ศรีบรรจง
62133015449 นางสาวพรทิวา ทองรักษ�
62133015450 นางสาวคณิตา ทองมาก
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62133015451 นางสาวกมลวรรณ แก1วมณี
62133015452 นายปฏิกร ยาแก1ว
62133015453 นางสาวอามีเน?าะ อาบูดอลา
62133015454 นางสาวสาวิตรี พันแสน
62133015455 นางสาวนูรมา โตะเส็ง
62133015456 นางสาวฟาตีฮะห� มะและ
62133015457 นายริดวาน ดาหะมิ
62133015458 นางสาวปBญชรัศม� บุญยะราศรี
62133015459 นางสาวสุภาวดี ทองรมย�
62133015460 นางสาวสิริยุพา สาแก1ว
62133015461 นายภูมิสิทธ์ิ รอดเนียม
62133015462 นางสาวลัดดา โต?ะเต?
62133015463 นางสาวเปรมฤทัย ไชยชนะ
62133015464 นางสาวนูรูลฮูดา ดือราแม
62133015465 นางสาวณัฐวดี มหาทอง
62133015466 นางสาวศรุตา ทองประไพ
62133015467 นางสาวสุธาทิพย� บุญแสวง
62133015468 นางสาวสุธิดา ทองวิเชียร
62133015469 นางสาวฮัซมี สายสลํา
62133015470 นางสาวตรีสุกานต� แซ6อั้ง
62133015471 นางสาวโศรฎา บูรณเพ็ชร
62133015472 นางสาวสุวพิชญ� สังข�ชุม
62133015473 สิบตํารวจโทพงศ�เทพ สารบุตร
62133015474 นางสาวโสระยา เทพวาริน
62133015475 นางสาวเสาวนา ปูโรง
62133015476 นางสาวอาซียา มาหิเละ
62133015477 นายพิพัฒน� ชัยลา
62133015478 นางสาวพรสุดา พรหมจรรย�
62133015479 นางสาวอรพรรณ ทองจันทร�
62133015480 นางสาวนูร�ไอนี ลอตาเล็ง
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62133015481 นายอามีร สะแลแม
62133015482 นางสาวซอบารียะห� มะเซ็ง
62133015483 นายอับดุลรอเซะ เจะเลาะ
62133015484 นายฮัมเซาะห� มาหะมิง
62133015485 นางสาวฐิตามร ไกรเทพ
62133015486 นางสาวนูรฮายาตี เจ?ะเล?าะ
62133015487 นางสาวอานีรา ยูโซะ
62133015488 นายศตวรรษ ป�ยะพงค�
62133015489 นางสาวมารียัม หะยีอาบู
62133015490 นางสาวฮากีมะห� อาแว
62133015491 นางสาวจันธิรา ยะมณี
62133015492 นายสุรจิต รอยะ
62133015493 นายพฤฒิชัย สระทองอ?อด
62133015494 นางสาวอนุสรา ตําบัน
62133015495 นางสาวณิชกานต� ปJอมสกุล
62133015496 นางสาวอัสมะห� สะกะแย
62133015497 นางสาวเจ?ะอัสรีดา บินเจ?ะอาหลี
62133015498 นางสาวนริศรา นารถกลับ
62133015499 นางสาวเจริญขวัญ เหมเด็น
62133015500 นายจตุรวิทย� เจ?ะเย็ง
62133015501 นางสาวนุฮายาตี ดอแมง
62133015502 นางพรพรรณ แท6นมาก
62133015503 นายภูริวัจน� เลิศสุขธนานันท�
62133015504 นางสาวกฤติมา เลิศล้ําไตรภพ
62133015505 นางสาวจุฑาภรณ� พรัตภู6
62133015506 นางสาวนูรีดา สาและ
62133015507 นางสาวนฤมล สอนแก1ว
62133015508 นางสาวกนกวรรณ อําลอย
62133015509 นางสาวเบญจวรรณ วัฒนพันธ�
62133015510 นางสาวรวิสรา ไชยสุวรรณ
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62133015511 นายสรศักด์ิ โชติกมาศ
62133015512 นางสาวเฟY[องลดา หนูเกต
62133015513 นายพงศ�นภัส สมบูรณ�
62133015514 นางสาวอนงค� แซ6เล็ก
62133015515 นางสาวสุไรณีย� มาหามะ
62133015516 นางสาวฟารีนัส ซาและ
62133015517 นายจารุวิทย� มงคล
62133015518 นางสาวลดาวัลย� นวลใย
62133015519 นางสาวนวพร พัฒโน
62133015520 นางสาววริศรา เส1งเสน
62133015521 นางสาวณัฐชยา ทองเนื้อแข็ง
62133015522 นางสาวรอฮานี สูหลง
62133015523 นางสาวมุมีนา หมาดดาเร?ะ
62133015524 นางสาวผกากานต� ศรีสุวรรณ�
62133015525 นางสาวภัทรพร พวงพวา
62133015526 นางสาวสุธิดา ขันดํา
62133015527 นางสาวญาณาธิป พันธุ�แก1ว
62133015528 นางสาวขนิษฐา วรรณดี
62133015529 นางสาวมารีญา สาลาโด
62133015530 นางสาวกัญญรัตน� วิชิตเสถียร
62133015531 นางสาวรุ6งทิวา บุญทิพย�
62133015532 นายนิติพันธ� การอินทร�
62133015533 นางสาวชมพูนุท จินต�ปBญญกุล
62133015534 นางสาวภาวดี พิทักษ�กาญ
62133015535 นางสาวนววรรณ พรหมภักดี
62133015536 นางสาวจันทร�ทิมา สุขแก1ว
62133015537 นางสาวอรอนงค� เผ6าชู
62133015538 นางสาวบาดาเรียะ สารดี
62133015539 นางสาวผกาพันธ� เพ็ชรรัตน�
62133015540 นายมาฮาเซม อาบู
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62133015541 นางสาวอลิสา บิสนุม
62133015542 นายอัฟฟาน ขาม๊ิ
62133015543 นายสมบูรณ� ยาชะรัต
62133015544 นางจุฑามาศ วิเชียรรัตน�
62133015545 นางสาวนุสเราะฮ� สืบประดิษฐ�
62133015546 นางสาวตัสนีม ซามัน
62133015547 นายณภัทร จันทบูลย�
62133015548 นางสาวสุฟBยรี หลีอาด้ัม
62133015549 นางสาวจิระภา เภ6าเวช
62133015550 นางสาวสุนิตา โสสะ
62133015551 นายพิชาญ ชูเพชร
62133015552 นางสาวพัทธนันท� สุกใส
62133015553 นางสาวนาวาล วายีกอ
62133015554 นางสาววายีฮะห� มะยิ
62133015555 นายทินวัฒน� ปทุมวัน
62133015556 นางสาวนูรียะห� ดือรามะ
62133015557 นางสาวนภัสวรรณ เพ็ชรศรี
62133015558 นางสาวจริยา ทองธวัช
62133015559 นางสาวรีนา ยียมเจริญ
62133015560 นางสาวกวิสรา พรหมสกุล
62133015561 นางสาวจิรัชยา นวลแผลง
62133015562 นางสาวฮัสนีย� และหะโละ
62133015563 นายฐาปกิจ วงษ�ชนะ
62133015564 นางสาวสุกัญญา มณีรัตน�
62133015565 นางสาววนิดา เจะอาแซ
62133015566 นางสาวมุทิตา อิ่มทั่ว
62133015567 นางสาวเกษร หนูคง
62133015568 นางสาววราภรณ� มหารชพงศ�
62133015569 นางสาวเจนจิรา ช6วยดิษฐ
62133015570 นายสิริวัฒน� จันทร�สุข

หน1า 519 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133015571 นางสาวธิติกานต� ฤทธ์ิสุวรรณ
62133015572 นางสาวอมรรัตน� เย็นทั่ว
62133015573 นางสาวภัทรสุดา สุวรรณคีรี
62133015574 นายอับดลฮาฟ�ต ล6าโยด
62133015575 นางสาวนูรซอลีฮา นิระเฮง
62133015576 นางสาวณัฎฐาการณ� คงพันธุ�
62133015577 นางสาวสุไหรญา ร6าเหม
62133015578 นางสาวปรียานุช บุญกิจ
62133015579 นายวงศกร เกาทัณฑ�
62133015580 นางสาวนธิดา แก1วสวัสด์ิ
62133015581 นางสาวจริยา ชูสุวรรณ�
62133015582 นางสาววัลภา พานิชกร
62133015583 นางสาววีอาร�ม หะยีสะมาแอ
62133015584 นายทรงชัย ตรีภาพนาถ
62133015585 นางสาวบารีอ1น ยีแหล6หมัน
62133015586 นางสาวลาวีหย1า สะมะแอ
62133015587 นางสาวหัสณี บาหลัง
62133015588 นางสาวขวัญข1าว ชูเมือง
62133015589 นายจารุกิตต� จันทร�ทิพย�
62133015590 นางสาวศศิประภา คงศรี
62133015591 นางสาวสมใจ หม6อมชู
62133015592 นางสาวนูรียะห� ดอเลาะ
62133015593 นางสาวซูลเซียนา หมาดบากา
62133015594 นางสาวภาวิณีย� นวลศรี
62133015595 นางสาวอัจจิมา ผลผลา
62133015596 นายจิตรภาณุ บริสุทธ์ิ
62133015597 นางสาวทัดดาว ช6วยทอง
62133015598 นางสาวเกตุวดี คงช6วย
62133015599 นางสาวอรไพลิน พรหมนุช
62133015600 นางสาวณัฏฐ�ชพัชช� เอียดเปรียว
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62133015601 นางสาวนูรีซัน เปาะเต?ะ
62133015602 นางสาวธิดารัตน� น้ําแก1ว
62133015603 นางสาวขนิษฐา คําด1วง
62133015604 นายอดิศักด์ิ อ]องสกุล
62133015605 นางสาวสุมีนา สุระคําแหง
62133015606 นางสาวขวัญแก1ว เซ6งแซ6
62133015607 นางสาวมัซรีย� ดอเล?าะ
62133015608 นางสาวฟาตีฮะ ยาพระจันทร�
62133015609 นางสาวคณาณาฐ สังขรัตน�
62133015610 นางสาวขวัญนภา ทุมวัน
62133015611 นางสาวอนุสรา อินทร�ชัย
62133015612 นางสาววิศัลย�ศยา โชติคุต
62133015613 นางสาวดรุณี เจ?ะสมอเจ?ะ
62133015614 นางสาวเพ็ญนภา แก1วรัตน�
62133015615 นางสาวพรพรรณ ยอดทอง
62133015616 นางสาวดารีกะห� มูดอ
62133015617 นางสาวกิตติมา เจริญฤทธ์ิ
62133015618 นายฮาฟDส อายุ
62133015619 นายเรืองวงศ� เรืองประดับกุล
62133015620 นายณัฐวุฒิ ไชยยาน
62133015621 นายธนกฤต ชูอ6อน
62133015622 นางมาซือน?ะ มะเด็ง
62133015623 นางสาวหัทยา เจริญชีพ
62133015624 นางสาวซูไฮณี อาแว
62133015625 นางสาวเหมหงส� อาจณรงค�
62133015626 นางสาวกัญญ�ชลี หนูทิพย�
62133015627 นางสาวพนิดา รักษาแก1ว
62133015628 นางสาวป�ยภาณี แซ6คิว
62133015629 นางสาววิภาดา หมัดเบ็ญยุโส?ะ
62133015630 นางสาวยามีหล?ะ ป�
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62133015631 นางสาวศิรินภา นวลละออง
62133015632 ว6าที่ร1อยตรีมูสา ดนหมาน
62133015633 นางสาวกันทิมา ท6าศร
62133015634 นางสาวกนกวรรณ แซ6ใต1
62133015635 นางสาวกาญนิสา จันทอง
62133015636 นางสาวอามีเราะห� ปาลาวัน
62133015637 นางสาวบุษกร บุญพ6วน
62133015638 นางสาวจิรนันท� สุวรรณสิงหราช
62133015639 นางสาวสุประวีณ� กุ1งแก1ว
62133015640 นางสาวพิมพ�กมล แก1วพรม
62133015641 นางสาวอรนภา วานิชย�
62133015642 นางสาวฮัสนีดา แมทาลง
62133015643 นางสาวซาลีฮะห� มะดือเร?ะ
62133015644 นางสาวชลากร โพธ์ินาแค
62133015645 นางสาวนูรียะห� สามะ
62133015646 นายจักรกฤษ เลิศลับ
62133015647 นางสาวอารีรัตน� รองชูเพ็ง
62133015648 นางสาวจุไรทิพย� เกตุแก1ว
62133015649 นางสาวนาริสา สาแล
62133015650 นางสาวพาดีละฮ� แม
62133015651 นายอัฟฟาน มามะ
62133015652 นายธัญญวิทย� เทพี
62133015653 นางสาวอัยม่ี วาแม
62133015654 นางสาวปวีณา และตี
62133015655 นางสาวรอฮานี สะมาแอ
62133015656 นางสาวจิราพร มีป�ด
62133015657 นางสาวอมิตา นิยมเดชา
62133015658 นายอัษฎาวุธ เครือสุวรรณ�
62133015659 นางสาวพันธ�วิรา นนทศักด์ิ
62133015660 นายสันติชัย สาแหละ
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62133015661 นางสาวชฎาวรรณ แก1วสุวรรณ�
62133015662 นางสาววริษฐา หนูแดง
62133015663 นางสาวศุภัคษร โตระสะ
62133015664 นางสาววราพันธ� ฝาสีน
62133015665 นายสามารถ มณีนวล
62133015666 นายพงศกร สุริยะ
62133015667 นายกฤติธี จุลรัตน�
62133015668 นางสาววริษฐา จันทวงศ�
62133015669 นางสาวนาซีเราะ ยือโร?ะ
62133015670 นายภราดร หมอเต?ะ
62133015671 นายดุสตี ดูเซ็ง
62133015672 นายสิทธิพงค� ศรีสุวรรณ
62133015673 นางสาวสุนิสา ทองยัง
62133015674 นางสาวนิศาชล เฉลยรส
62133015675 นายสมนัส ขุนแสง
62133015676 นางสาวกมลวรรณ ก้ิมขู6
62133015677 นางสาวจันจิรา ปานนิล
62133015678 นางสาวพีรนุช อยู6พัฒน�
62133015679 นายอดินันท� แวสะมาแอ
62133015680 นางสาวนูรายดา อีแต
62133015681 นางสาวอีซะห� อาบูว?ะ
62133015682 นายฉัตรมงคล หอมแก1ว
62133015683 นางสาวรัชนีกร อินทร�จันทร�
62133015684 นายวรเชษฐ� พัฒนกุล
62133015685 นางสาวป�ยะพร ศรีสุวรรณ
62133015686 นางสาวบุศริน วิเชียร
62133015687 นางสาวสุภาภรณ� ข6ายม6าน
62133015688 นางสาวกาญจนา กล1าแข็ง
62133015689 นางสาวพรพิมล สุขสวัสด์ิ
62133015690 นางสาวเจ?ะมารีนา บือโต
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62133015691 นายอิดริส อาแว
62133015692 นางสาวธนาภรณ� ลิ่มปะรังษี
62133015693 นางสาวศิริพร เขียวมาก
62133015694 นางวิภานันท� กิตตินันทพงศ�
62133015695 นางสาวศศิภา หลวงใหญ6
62133015696 นางสาวกรวรรณ เดชเส1ง
62133015697 นางสาวกนกกร แก1วทรายขาว
62133015698 นางสาวพัชร� นามตาปD
62133015699 นางสาวซันมา สลีมีน
62133015700 นางสาวพัชรพิมล เนาวรัตน�
62133015701 นางสาวปรียาภรณ� นิลรักษา
62133015702 นางสาวคชาภรณ� ต1องชู
62133015703 นางสาวนิตยา มุสิกพงศ�
62133015704 นางสาววรุณยุพา เตชะโต
62133015705 ว6าที่ร1อยตรี หญิงชุมศรี สุขแก1ว
62133015706 นายสัณหณัฐ ส6องแสงรักษ�
62133015707 นางสาวยามีละห� ยาหมาย
62133015708 นางสาวมณีนุช วงศ�ปนทอง
62133015709 นางสาวซุลยานา บูโก?ะ
62133015710 นางสาวนาตาเราะ สาและ
62133015711 นางสาววิลาวัณย� ขวัญเนตร
62133015712 นายอับดุลเลาะ สมาแล
62133015713 นางสาวนูรุลา เปาะกือนิ
62133015714 นางสาวจตุพร เก1าเอี้ยน
62133015715 นายวุฒิชัย ดนหรอหมาน
62133015716 นายศตวรรษ ดําละเอียด
62133015717 นางสาวรังสินี เดชอุดม
62133015718 นางสาวไซนับ เจ?ะอุบง
62133015719 นางสาวพรทิพย� นุ6นคง
62133015720 นายมนุเชษฐ� มโนวิไลกุล
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62133015721 นางสาวนูรอัยนี มะดาฮู
62133015722 นายพงศกร แซ6ลี่
62133015723 นายปJองชาติ รักษาพล
62133015724 นางสาวทิพานัน ศรีระสันต�
62133015725 นางสาวพรอุมา ท1ายห1วน
62133015726 นางสาวบุญสิตา พงศ�เลขา
62133015727 นายทวีศักด์ิ สุขแก1ว
62133015728 นายสุเฟDยน อาสาบาโง
62133015729 นายชัยยุทธ สองประสม
62133015730 นายทศวร จิตรแหง
62133015731 นางสาวไรนา หมุดแหละ
62133015732 นายธนาทร เส1งรอด
62133015733 นางสาวศิริรัตน� เหล็บสุบิน
62133015734 นางสาวศุภลักษณ� วิไลรัตน�
62133015735 นางสาวอุมาพร ขุนรัง
62133015736 นางสาวลีซาวาตี มะแซ
62133015737 นางสาวญาณิศา ยากะบิล
62133015738 นางสาวนันท�ชนก เทพลิบ
62133015739 นางสาววันวิสาข� ทองวัฒฑะ
62133015740 นางสาวโชติกา ทองหล6อ
62133015741 นางสาวทิพาวรรณ นิมิตานันท�
62133015742 นางสาวนันทนัช พลเพชร
62133015743 นางสาวธมนวรรณ ศรเสณี
62133015744 นางสาวแวฮาลีเมาะ มามะ
62133015745 นายนิติกรณ� ณ นคร
62133015746 นายชลแดน นวลเกลี้ยง
62133015747 นายรุสลัน ป�
62133015748 นางสาวกาญจนาพร อุ]ยจ]าย
62133015749 นางสาวมนาณัฐ เพ็ชรมงคล
62133015750 นางสาวปณตพร ณ มณี
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62133015751 นางกชพรรณ ต้ังสิริพันธกุล
62133015752 นางสาวสลิลทิพย� ศรีเงิน
62133015753 นางสาวปรียานุช เพอแสละ
62133015754 นางสาวกาญจนา รอบคอบ
62133015755 นายวิวัฒน� ทองน1อย
62133015756 นางสาวชฎาพร สิทธิชัย
62133015757 นางสาวเกศินี ชินจักร�
62133015758 นางสาวณภัชศภร ฐาณญาพัฐ
62133015759 นางสาวภรภัทร ภูมีสวย
62133015760 นายปBญจมินทร� ไชยรักษ�
62133015761 นางเกสรา อุ6นนวล
62133015762 นางสาวนาดีเราะ แวกาจิ
62133015763 นางสุภาวดี ดวงสุวรรณ
62133015764 นายสุริยา เสนาะจิต
62133015765 นางสาวมนต�นภา คีรีโชติ
62133015766 นางสาวปพิชญา สวามีชัย
62133015767 นางสาวปาณิศรา เทพทอง
62133015768 นางสาวพราวพรรณ ณรงค�ฤทธ์ิ
62133015769 นางสาวฟาตีมะห� กริยา
62133015770 นางสาวสุนิดา โสมดํา
62133015771 นางสาวฟาดีล?ะ ยีเฮ็ง
62133015772 นางสาวยูซรอ อาแว
62133015773 นางสาวสากีหนะ นะแหละ
62133015774 นายป�ยะภัทร สมัครพงศ�
62133015775 นางสาวรูไวดา สือนิ
62133015776 นายอานัส บิลังโหลด
62133015777 นางรอซีลา บินมะนอร�
62133015778 นางสาวอารีนา แส1หมูด
62133015779 นางสาวสุธิดา อ6อนสง
62133015780 นางสาวสุไหลล6า สันหลี
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62133015781 นางสาวธนันยา หมอน้ําร1อน
62133015782 นางสาวมารีนา โต?ะประดู6
62133015783 นางสาวเนตรชนก แก1วขอมดี
62133015784 นางสาวจุฑามาส ทองเต็มแก1ว
62133015785 นางสาวมลณัฐพร สําเร
62133015786 นางสาวเพ็ญนภา พรหมมี
62133015787 นางสาวสุราหยา ใบจิ
62133015788 นางสาวนวลอนงค� ทองแก1ว
62133015789 นายสิทธิศักด์ิ ปรมัตถ�ศักด์ิ
62133015790 นายอิทธิพัทธ� รัตนพงษ�
62133015791 นางสาวจุฑามาศ สังข�ทอง
62133015792 นายทินกร ชายไฝ
62133015793 นายสิทธิโชค บัวเงิน
62133015794 นางสาวนูรอีมาน อํามาตี
62133015795 นางสาวผกามาศ ศรีรอด
62133015796 นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณบุบผา
62133015797 นายวิศรุต เพชรรัตน�
62133015798 นางสาวศุทธินี ฤทธิศักด์ิ
62133015799 นางสาวศิรินาถ ฤทธิบูรณ�
62133015800 นางสาวประภัสรา สังข�ทอง
62133015801 นางสาวยามีล?ะ อิตํา
62133015802 นางสาวมุขยรินทร� พุทธาศรี
62133015803 นางสาวอาทิตยา เงินเนียม
62133015804 นางสาวฮาญาตี ตาเยะ
62133015805 นางสาววีซาน6า สุหลง
62133015806 นางสาวอาลิษา คงคําแก1ว
62133015807 นางสาวหนึ่งฤทัย นวลศรี
62133015808 นายศักด์ิอรุณ เพชรสุทธ์ิ
62133015809 นายนัฐพล เสมทอง
62133015810 นางสาวปริศา ย้ิมใย
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62133015811 นายกิตติพนธ� ละอองจิตร
62133015812 นางสาวสายสุนีย� สุหลง
62133015813 นางสาวทิวกาล สุวรรณนึก
62133015814 นางสาวจันทร�เพ็ญ รอดเนียม
62133015815 นางสาวลาภิสรา บริเพชร
62133015816 นายปรินทร สุวรรณขํา
62133015817 นางสาวสิตานัน ชุมม่ิง
62133015818 นางสาวดารารัตน� คงชุม
62133015819 นางสาวชุติกานต� ปานช6วย
62133015820 นายสมพร คงกระพันธ�
62133015821 นางสาวชุติกาญจน� เต็มยอด
62133015822 นางสาวพณณกร พัฒนประชา
62133015823 นางสาวดนยา ขวัญนุ1ย
62133015824 นางสาวฮุสนี นิยาแม
62133015825 นางสาววนิชา แกล1วทนงค�
62133015826 นายวีระกร งะหลี
62133015827 นางสาวนูรีฮัน สะนิ
62133015828 นางสาวณัฐวิกา แซ6เลี้ยว
62133015829 นางสาวเขมจิรา ทองสิงห�
62133015830 นายวิวัฒน� จริงจิตร
62133015831 นายนราวิชญ� เลิศชัยพัฒนกุล
62133015832 นางสาวกัลยรัตน� ชูแก1ว
62133015833 นางสาวนูรียะห� ปาแน
62133015834 นางสาวสุธาสินี เพ็ชรขาว
62133015835 นางสาวอัญชนา เกษมาลา
62133015836 นางสาวรัชนี นุ1ยภิรมย�
62133015837 นางสาวนูรอิฮตีซัน เจ?ะแว
62133015838 นางสาวอาอีซะห� ตาหยงมัส
62133015839 นางสาวพายีละห� กาหลง
62133015840 นางสาวซาลูมาร� สะมะแอ

หน1า 528 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133015841 นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ
62133015842 นางสาวกาญจนา เส็นบัติ
62133015843 นางสาวกนกวรรณ จิตรไพบูลย�
62133015844 นางสาวสีตลา คลังทิพรัตน�
62133015845 นางสาวบุปผา ซ1วนเล6ง
62133015846 นางสาวมณฑาทิพย� แดงนํา
62133015847 นายจิรภัทร ฤกษ�นุ1ย
62133015848 นางสาวจิราพร สุภผา
62133015849 นางสาวนูรไอนี ปูตะ
62133015850 นางสาวผกาวดี สมพงษ�
62133015851 นางสาวสุรไฮมี แวแล
62133015852 นางสาววิภาวรรณ แซ6ต้ัง
62133015853 นางสาวอารดา หมีคง
62133015854 นางสาวจีรนันท� สุคลแก1ว
62133015855 นางสาวกนกพร อ6อนดี
62133015856 นางสุชาดา โชติวัฒนศักด์ิ
62133015857 นายคมกฤช อรุณลิ่มสวัสด์ิ
62133015858 นางสาวธัญสินี สุดทองคง
62133015859 นางสาวนิพาภรณ� พราหมโน
62133015860 นางสาวกรกมล จันทรัตน�
62133015861 นางสาวอมรา เจริญวรพันธ�
62133015862 นางสาวฟาฏิมะฮ� ต6วนมีเด6น
62133015863 นางสาวเกศวลี ศรีสุวรรณ�
62133015864 นางสาวธัญชนก มณเฑียร
62133015865 นางสาวนูรีซะห� หามะ
62133015866 นายอัฟฟาล บูเดียะ
62133015867 นายเจษฎา มูสิกพันธุ�
62133015868 นางสาวเพชรลดา แก1วนอง
62133015869 นางสาวกาตีนี ดอเลาะ
62133015870 ว6าที่ ร.ต.หญิงสีวรา แก1วยศกุล
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62133015871 นางสาวลินนภา รงค�ทอง
62133015872 นางสาวมาซีเต?าะห� สุวามีน
62133015873 นางสาวเสาวลักษณ� เต็งรัง
62133015874 นายณัฐพล ณรงค�
62133015875 นางสาวอัสมะ เลาะเดะ
62133015876 นางสาวศิรภัสสร ธรรมเจริญ
62133015877 นางสาวซารีฮะห� ยูโซ?ะ
62133015878 นางสาววริษฐา แสงพงค�
62133015879 นายสัฟวัน แปเราะ
62133015880 นางสาวศิริยา นุ1ยประสิทธ์ิ
62133015881 นายไกรฤกษ� สัมมาสุข
62133015882 นางสาวศิริประภา เพ็ชรสุทธ์ิ
62133015883 นางพิมพ�ชนก นามสมมิตร
62133015884 นางสาวสุภาวดี รามศรี
62133015885 นางสาวสุดารัตน� ฉ้ิมฉาย
62133015886 นางสาวอารีนี สะมาแอ
62133015887 นายศิริพงศ� บุญจันทร�
62133015888 นายอุสมัน เลาะมา
62133015889 นางสาวฟาดีละห� บาราเฮง
62133015890 นายมะรอฟD มอลอ
62133015891 นายซารูดิง ดราแม
62133015892 นางสาวจันทร�สว6าง บัวแก1ว
62133015893 นางสาววรวีร� แหละปานแก1ว
62133015894 นางสาววรรณา ราชพฤกษ�
62133015895 นางสาวเสาวนี ปูโรง
62133015896 นางสาววิชุดา หนูนวล
62133015897 นางสาวกิษรา นุ1ยไฉน
62133015898 นางสาวปาริตา ยังนิ่ง
62133015899 นายปณิธิ ณ ตะก่ัวทุ6ง
62133015900 นางสาวฮานีย?ะ กะโด
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62133015901 นางสาวสุดา มาสารี
62133015902 นางสาวสุพรรณี ย่ิงขจร
62133015903 นางภัทรทาริกา นิรันดร�พุฒ
62133015904 นายอาณัติ ดําเกิงขจรวงศ�
62133015905 นางสาวเซียนทิพย� รัตนทอง
62133015906 นางสาวณิชกานต� ลิ่มตระกูล
62133015907 นางสาวอรณิชา เรืองมณี
62133015908 นายปพน เรืองฤทธ์ิ
62133015909 นางสาวสุทธิดา นวลบุญ
62133015910 นางสาวสุดาพร สักหลัด
62133015911 นางสาวอานีส มะโซะ
62133015912 นางสาววริษฐา ปลอดดํา
62133015913 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยชนะ
62133015914 นายหัตถชัย แซ6ซู1
62133015915 นางสาวรอฮีดา เซ็ง
62133015916 นางสาวชลิตา ยูงทอง
62133015917 นางสาวเสาวลักษณ� เกียรติพิมล
62133015918 นางสาวชฎาพร ศรีทองคํา
62133015919 นางสาวฮัสลีซา โซะ
62133015920 นางสาวซูฟยานี อาแวย่ีงอ
62133015921 นางสาวกัญญพัศร หนูเพชร
62133015922 นายกันตชาต ชัวชมสุข
62133015923 นางสาวชนิกานต� รัตวิวัฒนาพงศ�
62133015924 นางสาวณัฐมน ทันศรี
62133015925 นายก6อพงค� วรวิโรจน�
62133015926 นางสาวอินทุอร ถาวรจิตร
62133015927 นางสาวสุภาวดี แซ6ภู6
62133015928 นางสาวยุสรูนา ยามา
62133015929 นางสาวจริยา ชัยเพชร
62133015930 นางสาวสูรัยยา ดอเลาะ
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62133015931 นายรออบ บินหมัดหนี
62133015932 นายวิศรุต คงจันทร�
62133015933 นางสาวสุฑาวดี เผื่อแผ6
62133015934 นางสาวทัศนีย� แก1วละเอียด
62133015935 นางสาวอมรรัตน� เสนพริก
62133015936 นางสาวฟารีดา หะยีอาแว
62133015937 นางสาวนันทนา ชุมขวัญ
62133015938 นายวัชรพล อรุณวัชรพันธ�
62133015939 นางสาวมูยาฮีดะห� เจ?ะหะ
62133015940 นางสาวแวฟาเซียะห� แวอาลี
62133015941 นางวรรณวิภา พัฒนพลชัย
62133015942 นางสาวซูวัยบะ สะมะแอ
62133015943 นางสาวนุชรีย� ภูมิพงษ�
62133015944 นายปณต มีนรินทร�
62133015945 นายอิษฎา จินุกูล
62133015946 นางสาวสุไรยา ดือราโอ?ะ
62133015947 นายอัซฟBรด� อาแว
62133015948 นางสาวกรกมล สมศักด์ิ
62133015949 นางสาวพรเพ็ญ หงษ�ศิริ
62133015950 นายภาคภูมิ มีสุข
62133015951 นางสาวพรรษชล หนูวงศ�
62133015952 นางกมลฏพรรณษ� จันทวรรณโณ
62133015953 นางสาวณัฐสุดา จันทร�ทิพย�
62133015954 นางสาวนิรัชพร เวชกิจ
62133015955 นายอาฟDฟ อาแว
62133015956 นางสาวอารีดา มะนอ
62133015957 นางสาววานิตา เวาะแห
62133015958 นางสาวคันธารัตน� รัตนญาติ
62133015959 นายอติศักด์ิ ศรีรัตน�
62133015960 นายธนกฤติ หะยีหวัง
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62133015961 นางสาวตรงสรณ� กลีบสุข
62133015962 นางสาวดนยา บัวทอง
62133015963 นายไฟร�ซอล ดอเลาะ
62133015964 นายภานุพงศ� ศรีทองสุข
62133015965 นางสาวธัญญาลักษณ� เพ็ชรเสน
62133015966 นายกฤตติน มีแต1ม
62133015967 นายณัฐวุฒิ จันทร�ดอน
62133015968 นางสาวรัตนาภรณ� มากศรี
62133015969 นางสาวอุไรพรรณ มูสิกรัตน�
62133015970 นางนิตยา เหนียวย1อย
62133015971 นางสาวกรรณทิวา มุณีแนม
62133015972 นางสาวนูรีซา เจ?ะมะเระ
62133015973 นางสาววิชาภรณ� สาสุธรรม
62133015974 นางสาววรัญชลี สุขกาญจนะ
62133015975 ว6าที่ร1อยตรีหญิงเจนจิรา ใบปBญญา
62133015976 นางสาวศศิมาภรณ� มะโน
62133015977 นายแก1วขวัญ เทวะบุรี
62133015978 นายนัสรูดิน สาแม
62133015979 นางสาวพลอย แจ1งวิโรจน�กุล
62133015980 นางสาวฟารีดา หะมะ
62133015981 นายณัฐศาสตร� วิชัย
62133015982 นางสาวสุธาทิพย� หนูแดง
62133015983 นางสาวซูไฮลา แวยูโซ?ะ
62133015984 นางสาวอภิญญา มะหมิง
62133015985 นางสาวนุสมีรา เจ?ะแต
62133015986 นางสาวอัสมาอ� หะยีหะซา
62133015987 นางสาววรรณวิมล สุวรรณธนะ
62133015988 นางสาวดวงพร เกตุสอาด
62133015989 นางพรรณภัทร เหมือนพะวงศ�
62133015990 นางสาวภัทรวดี รักขิโต
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62133015991 นางสาวมารีนา อุมา
62133015992 นางสาวนูรีดา ยามาดง
62133015993 นางสาวฟาตีมะห� ตาเละ
62133015994 นางสาวอารมี บาราเฮง
62133015995 นางสาวสาธนี สุนทรนนท�
62133015996 นางสาวอาซูรา เจ?ะอุมา
62133015997 นางสาวฟารีดา หีมชูด
62133015998 นางสาวอนันตญา รองเดช
62133015999 นางสาวนูรีฮะ ตอหะ
62133016000 นายนีนัท สะโร
62133016001 นางสาวนริศา ถ่ินนุกูล
62133016002 นายนาสิทธ์ิ บิลังโหลด
62133016003 นางสาววันเพ็ญ วงแหวน
62133016004 นายสิปปกร ชายละ
62133016005 นายอาลี เบ็ญดูโสะ
62133016006 นางสาวฮับเซาะห� แวนิ
62133016007 นางสาวพลอยชนนี สุขปานประดิษฐ�
62133016008 นายสิทธิพันธุ� แสงสว6าง
62133016009 นางสาวชุติมณฑน� ศรีธรรมโชติ
62133016010 นางสาวธนัทศาค� พิทักษ�วงศ�
62133016011 นางสาวอามีเราะห� ดือราแม
62133016012 นางสาวสุจิวรรณ ชิดงาน
62133016013 นางสาวป�ยะรัตน� บุญมาศ
62133016014 นางสาวกูโนรอารีนา พระพิทักษ�
62133016015 นางสาวจิตโสภิณ แก1วบํารุง
62133016016 นางสาวจุฑาทิพย� พูลเกิด
62133016017 นางสาวกูรัสเปDย กูจิ
62133016018 นางสาวอมรรัตน� ชีววุฒิพงศ�
62133016019 นางสาวจารุวรรณ ลอยวิสุทธ์ิ
62133016020 นางสาวอารีย� หลีเยาว�
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62133016021 นายนพพล แซ6ฟุJง
62133016022 นางสาวพัชรินทร�พร ดวงจันทร�
62133016023 นางสาวสุดธิดา ทิพยมนตรี
62133016024 นางสาวนวรัตน� เอี๋ยวฉุ1น
62133016025 นางสาวซัลมา สุหลง
62133016026 นางสาวภาวิดา ละเอียด
62133016027 นางสาวไอนี ตือเงาะ
62133016028 นายบรรพฎ ขุนศรี
62133016029 นายอนุรักษ� รัตนกุล
62133016030 นางสาวชนาพร รักราม
62133016031 นายชัยนันท� จันทร�ประนต
62133016032 นางสาวชนัญชิดา เพ็ชรโภคา
62133016033 นายเอกวิทย� ศรีไทย
62133016034 นายณัฐพงษ� สังทอง
62133016035 นางสาวสุภลักษณ� ชูรักษ�
62133016036 นางสาวสุนิสา สิงห�ไกร
62133016037 นายณัฐวุฒิ ระสา
62133016038 นายกฤษฎา นวลสุวรรณ
62133016039 นายศิวกร สุตระ
62133016040 ว6าที่ร1อยตรีมูฮําหมัดอัฎฮา มะ
62133016041 นางสาวนัจมีย� มาราสา
62133016042 นายปริญญา ฤทธิศักด์ิ
62133016043 นางสาวศนิญา นิลกระวัตร
62133016044 นางสาวอายูรี เจ?ะหะ
62133016045 นายหลักทรัพย� สามทอง
62133016046 นางสาวอามีรา หะยีปูเต?ะ
62133016047 นางสาวจันทร�จิรา แก1วขอมดี
62133016048 นางสาวธราภรณ� อริยะพงศ�
62133016049 นางตัสนีม อาลี
62133016050 ว6าที่ ร.ต.อิสมาแอล อะละมาด
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62133016051 นางสาวยัสนี เจะมามะ
62133016052 นางสาวปารณีย� นวลส6ง
62133016053 นางสาวยุไฮดาฮ� หลังชาย
62133016054 นางสาวเสาวลักษณ� ฤทธิเดช
62133016055 นายวรรณอิมรอน วานิ
62133016056 นางสาวซูฟDลา หะยีโว?ะ
62133016057 นายอัศมีน โชคชัย
62133016058 นางสาวนรีกานต� เอียดขาว
62133016059 นางสาวชญานิศา แต6งสวน
62133016060 นางสาวยาวีตา กือนิ
62133016061 นางสาววรรษมน นิลพานิช
62133016062 นางสาวพัทนี หน6อทอง
62133016063 นายเมธี ลักษณะ
62133016064 นางสาวกลองกมล ทองเล็ก
62133016065 นางสาวศิวะกานต� บัวศรี
62133016066 นางสาวฮอดีย?ะ ดีนายัง
62133016067 นางสาวสูรียานี เจ?ะนิ
62133016068 นางสาวกัลยรัตน� วุฒิบุญญะ
62133016069 นายอับดุลฮาซัน บือแน
62133016070 นายปราโมทย� ชูพูล
62133016071 นางสาวไซตน อาแว
62133016072 นางสาวสุธิสา เพ็ชรมณี
62133016073 นางสาวไพสิฐพร บัวลอย
62133016074 นายรีซูวัน ปูเต?ะ
62133016075 นางสาวณัฐกมล ทองคํา
62133016076 นางสาวสุกันยา สิเดะ
62133016077 นางสาวสุวิศา ชายเกตุ
62133016078 นางสาวปวิชญา แก1วขุนราม
62133016079 นางสาวศุภลักษณ� เถ่ือนเทพ
62133016080 นางสาวซารีต1า นิ่มจงจิตร�
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62133016081 นางสาวจุฑาทิพย� กลิ่นเอี่ยม
62133016082 นายกามิล โอกฤษ
62133016083 นายอรรถพล ดาจิ
62133016084 นางสาวเจนจิรา มีเสน
62133016085 นางสาวแวกามารียะห� แวมายอ
62133016086 นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง
62133016087 นายนฤดล สุวรรณพรรค
62133016088 นายรัชชานนท� สุวรรณโณ
62133016089 นายธวัทชัย เพชรภักดี
62133016090 นางสาวสุรินดา บือราแง
62133016091 นางสาวสิริลักษณ� สายน้ํา
62133016092 นายอับดอณ บ6ายศรี
62133016093 นายเอกชัย สะอิ
62133016094 นางสาวมาริสา เซ6งสวัสด์ิ
62133016095 นายสายันธ� ย1อยยางทอง
62133016096 นางสาววิภาดา ผึ้งเล็ก
62133016097 นางสาวรุสดา ดอเลาะเซาะ
62133016098 นางสาวสบีฮาห� พิพัฒน�คงคา
62133016099 นางสาวนูไอนีย� ซา
62133016100 นางสาวมารีนา รอนิง
62133016101 นางสาวศิวนาถ ช6วยเมือง
62133016102 นางสาวนุสรา หนูเกิด
62133016103 นางสาวอานีซะ อาแซ
62133016104 นายวิชานนท� ธรรมเพชร
62133016105 นางสาวพิลาศลักษณ� เทพพิทักษ�
62133016106 นางสาวสุรัสสา แซ6อุ1ย
62133016107 นายวิทยา คําชู
62133016108 นายภัทรพงศ� พวงบุรี
62133016109 นางสาวกนกกาญจน� ดําแก1ว
62133016110 นายณัฐพล หวันสู
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62133016111 นางสาววรรษมน สาสุนีย�
62133016112 นางสาวสิรินดา จันทบูรณ�
62133016113 นางสาวมัรดียะห� โดฮาร�
62133016114 นายธีรวัจน� ชูยก
62133016115 นายทรงธรรม สุขเกษม
62133016116 นายดุลรอมัน กามา
62133016117 นางสาวนาเดีย ไชยภักดี
62133016118 นางสาวรจนา หินกอง
62133016119 นางสาวฮูมัยดะห� นาวินพัฒนรัตน�
62133016120 นางสาวป�ยพัชร� เสริมเกียรติวัช
62133016121 นายฟ�ตกรี เซ็งกะชรี
62133016122 ว6าที่ร1อยตรีพีรวัฒน� ชูชื่น
62133016123 นางสาวฮัสหน?ะ เปาะวอ
62133016124 นางสาวมลอุมา คงแก1ว
62133016125 นางสาวณัฐนันท� จําปา
62133016126 ว6าที่ร1อยตรีหญิงขวัญใจ ขุนเศษ
62133016127 นายนัสรูดิง แซะบากา
62133016128 นางเบญจวรรณ สุขโข
62133016129 นางสาวป�ยวรรณ สุดเพชรโรจน�
62133016130 นางสาวทิพย�วดี หนองสุวรรณ
62133016131 นางสาวเวณิกา ตลึงจิตร
62133016132 นายอามีน บือราเฮ็ง
62133016133 นางนิรมล ยุทธกาศ
62133016134 นางสาวกนกศิลปS ปริศวงศ�
62133016135 นางสาวฐิติรัตน� ว6องพิสิฐคุณ
62133016136 นายชยกร บุญชีวกุล
62133016137 นางสาวน้ําทิพย� หนูนาวี
62133016138 นางสาวนูซีลา สาเม?าะ
62133016139 นายณรงค� อุ6นนวล
62133016140 นางสาวจรรยารักษ� คงเด็ด
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62133016141 นางสาวจรวยพร สามเอียด
62133016142 นางสาววสุนธรา เตชะสกุล
62133016143 นางสาวรอฮานา หะยีลาเต?ะ
62133016144 นางสาวณัฐชนา แก1วไฝ
62133016145 นางสาววรุณรัตน� ประสิทธ์ิพรม
62133016146 นางสาวอาทิสลักษณ� มูบี
62133016147 นางสาวสุภาณี คงประดิษฐ�
62133016148 นางสาวนฤมล หมวกมา
62133016149 นางสาวศุภาพิชญ� คีรีรัตน�
62133016150 นายนฤมิต ตรึกตรอง
62133016151 นางสาวชนิตา ตนยะแหล?ะ
62133016152 นางอัจฉรา จันทรานนท�
62133016153 นางสาวสุณิศา คงเขียว
62133016154 นางสาวบุซรอ วาจิ
62133016155 นายพสธร ฆังฆะ
62133016156 นายอานัส รุ6งวิทยพันธ�
62133016157 นางสาวนูรีหย?ะ ยนเย็นจํา
62133016158 นายอัสมิง อาแว
62133016159 นายจตุรงค� รอดศิริ
62133016160 นางวรรณภา แสงมณี
62133016161 นายนิวัตน� นาคะวิโรจน�
62133016162 นายนพดล ดาโอ?ะ
62133016163 นางสาวพรพรรณษา สุขรัตน�
62133016164 นายไพศอล แนแซ
62133016165 ว6าที่ร.ต.ภาณุพงศ� สวัสดี
62133016166 นางสาวจิราพรรณ ศรีประสม
62133016167 นายฟ�ซฮาร มะนุ?
62133016168 นางสาวต6วนไซนะ ดือมงกาปะ
62133016169 นายวีรพันธ� หอมหวาน
62133016170 นางสาวลัดดาวัลย� หวังหลํา
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62133016171 นายสัจชิต ฤทธิศักด์ิ
62133016172 นางสาวป�ยาภรณ� สุทธิเสรีนิวัฒน�
62133016173 นายอัลฟาฮัด หะยีเตะ
62133016174 นางสาวอิลฮาม อับดุลเลาะ
62133016175 นางสาววิภาวี อ6อนทองอิน
62133016176 นางสาวสุดใจ พุทธย่ีสุ6น
62133016177 นางสาวรมิตา จุลนันโท
62133016178 นางสาวสุราญา วรรณ�แก1ว
62133016179 นายอามีน วานิ
62133016180 นางสาวนภารัตน� หนูเพ็ง
62133016181 นางสาวกัลยามาศ กลิ่นนุ6น
62133016182 นางสาวธัญชนก ขําอรุณ
62133016183 นางสาวพัชชาวีร� ไชยณรงค�
62133016184 นายรณกฤต เครือพุทธละออง
62133016185 นางสาวอัจญ�ริน เจะโซ?ะ
62133016186 นางสาวซารีนา นิหะ
62133016187 นางสาวศรัญญา จํานงค�
62133016188 นางสาวมาซีเต?าะ ขรีดาโอะ
62133016189 นางสาวกรรณิการ� อุ1ยหมุน
62133016190 นางสาวอโณทัย บุญขัน
62133016191 นางสาวมาเรีย เหตุเหล?าะ
62133016192 นายอันนัสซ� จะปะกิยา
62133016193 นายอาลี บุตรรักษ�
62133016194 จ6าสิบตํารวจณัฐชนนท� ประภัสสร
62133016195 นายพงศกร ศรีเฉลิม
62133016196 นายอาหามะ ปูเตะ
62133016197 นางสาวฟาซียะ เจะโด
62133016198 นางสาวยูนีฮัน อาบ?ะ
62133016199 นางสาวนิธิกานต� บุญสนิท
62133016200 นายอนุวัฒน� ศิริวัฒน�
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62133016201 นางสาวนอร�ไลลี บินสาหะ
62133016202 นางสาวสมฤดี แก1วเกาะสะบ1า
62133016203 นายอาวัฒน� เพ็ชรส6ง
62133016204 นางสาวอนัญญา ปลอดทอง
62133016205 นางวานิสสา แก1วภักดี
62133016206 นางสาวสุรัสวดี ฤทธิศักด์ิ
62133016207 นางสาววิรินยา หอสุวรรณ
62133016208 นางสาวปภัสรา ปุนยัง
62133016209 นายอมรเทพ คงแก1ว
62133016210 นายวัชรวิทย� ดําเกาะ
62133016211 นางสาวจีราภรณ� โพธ์ิน1อย
62133016212 นางสาวนารีมาน บราเฮง
62133016213 นางสาววานิต1า หมัดสมัน
62133016214 นางสาวมณีนุช อักษรดํา
62133016215 นางสาวฉัตรสุดา วงศ�คําจันทร�
62133016216 นายนคเรศ แปJนชู
62133016217 นางสาวศศิธร สังวรณ�
62133016218 นางสาวแวซารีอ?ะ แวสอเฮาะ
62133016219 นางสาวธัญญา ทองขํา
62133016220 นายภานุวิชญ� ครุทธามาศ
62133016221 นางสาวพัทธนันท� จันทร�สุข
62133016222 นายเจ?ะรอดี เจ?ะอาแว
62133016223 นางสาวธเนตยา ไชยคง
62133016224 นายนภพร ศรีราม
62133016225 นางสาวนิต1า บินฮาแว
62133016226 นางสาวไลลา เบ็ญหาวัน
62133016227 นายอัฐพล ป�ริยะ
62133016228 นางสาวปภาดา พรหมสุวรรณ
62133016229 นางสาวสุจิตรา อุบลจินดา
62133016230 นางสาวธิบดินทร� เอียดสมสู
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62133016231 นางสาวณัฐธิดา ทองชะนะ
62133016232 นายฮัซซาน มัจฉา
62133016233 นางสาวนูลูดา บูกุ?
62133016234 นางสาวอภิชญา รัตนโชติ
62133016235 นางสาวกมลวรรณ สมศักด์ิ
62133016236 นายบารมี พูลสวัสด์ิ
62133016237 นางสาวสุภาพร เจริญกุล
62133016238 นางสาวทิพวรรณ แก1วรัตนะ
62133016239 นางสาวณิชาภา สายแก1ว
62133016240 นางสาวเบญจวรรณ จันแก1ว
62133016241 นางปาริชาติ เกตุชู
62133016242 นางสาวสุธาสินี จิตรหลัง
62133016243 นางสาวปBญมาสน� สังข�เอียด
62133016244 นางสาวลิตานันท� สนั่นก1อง
62133016245 นางสาวบุณยวีร� มานะสุรการ
62133016246 นางสาวลัลน�ลลิล อิ่มทรัพย�
62133016247 นางสาวซูยานา ดือราโอะ
62133016248 นางสาวพัณณ�นิญา ธนกฤติพิพัฒน�
62133016249 นายฟBฏลี มาเสาะ
62133016250 นางสาวอริสรา พรหมอินทร�
62133016251 นายพงศ�พัทธ� ขุนบุรี
62133016252 นางสาววาสนา ทิพย�จันทา
62133016253 นางสาวกีญะฉัฐ บุญชู
62133016254 นางสาวนิศารัตน� ธรรมพิพัฒน�
62133016255 นางสาวปริยากร จันทร�สุข
62133016256 นายพิสิทธ์ิ นุ1ยฉิม
62133016257 นางสาวนูรีฮะห� เจะอามะ
62133016258 นางสาวกมลวรรณ นวลดี
62133016259 นางสาวภัททิยา เส็นอี
62133016260 นางสาวกัญญาณี ไชยะดิษฐ
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62133016261 นายสุนทร ศรีรัตน�
62133016262 นางสาววารุณี สิทธิการ
62133016263 ว6าที่ร1อยตรีหญิงปรารถนา สุวรรณสาม
62133016264 นางสาวสุวิสา หมิกพิมล
62133016265 นางสาวนิสรีน ด1อเลาะ
62133016266 นางสาวชลธิชา รักชน
62133016267 นายศุภชัย แก1วเมฆ
62133016268 นางสาวขวัญลักษณ� เจียะคง
62133016269 นางอรวรรณ ชุมอ6อน
62133016270 นางสาวกัญจน�ณพร คงกาล
62133016271 นางสาวสุวิภา คงดี
62133016272 นายปรัชญา ขาเดร�
62133016273 นายสหรัตน� ทองวุ6น
62133016274 นายพัชรวลัย ขวัญใจ
62133016275 นายธีระพงศ� คงอินทร�
62133016276 นางสาวอาซียะห� ฮามิ
62133016277 นายสหณัฐ นวลศรี
62133016278 นายกามารูดิง มะแซ
62133016279 นางสาวพิมพ�ชนก เพ็ชร�สองสี
62133016280 นางสาวอัจฉรา ไกรคุ1ม
62133016281 นางสาวอมรรัตน� เพ็งศิริวัฒนา
62133016282 นางสาวฟBดวาย� เจะเลง
62133016283 นางสาวพิมพ�พิศา โกศัยกานนท�
62133016284 นางสาวซูนีตา การี
62133016285 นางสาววรรณี เด็นมาลัย
62133016286 นางสาวอาอีซะห� ไทยสนิท
62133016287 นายศิริชัย เพชรรักษ�
62133016288 นางสาวอลิสา ย่ิงคํานึง
62133016289 นางสาวขวัญนภา ไชยแก1ว
62133016290 นางสาวบุสริน เจ?ะแม
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62133016291 นายสรรเพชร เพชรสังข�
62133016292 นายอิสมาแอล แก1วกัมเส็น
62133016293 นายรุสลี โตะลู
62133016294 นางสาวรอฮีม?ะ อาบูวะ
62133016295 นางสาวกนกวรรณ สืบหนู
62133016296 นางสาวฐิติณัฐ พันธุ�ผล
62133016297 นางสาวชลรัศมี เมืองทอง
62133016298 นางสาวบุษราคัม ชูจรูญเดช
62133016299 นางสาวศรินยา นิ่มนวล
62133016300 นางสาวมูรนี มะมิง
62133016301 นางสาวกนกวรรณ คําศรีสุข
62133016302 นางสาวณัฐมา นิลล1วน
62133016303 นางสาวสาวิตรี สรสอาด
62133016304 นางสาวสุวิมล บุญทวี
62133016305 นางสาวณัฐธิดา อมัติรัตนะ
62133016306 นางสาวภัตราภรณ� ขุนสัน
62133016307 นางสาวสุชาดา บุญเย็น
62133016308 ว6าที่ร1อยตรีธีรภัทร ราชสุวรรณ
62133016309 นายปริญญา หนูเลี่ยง
62133016310 นายนิธิกร ชูฟอง
62133016311 นายพิชชากร เมืองรอด
62133016312 นางสาววิกานดา บัวผุด
62133016313 นางสาวฟารีดา ช6างดี
62133016314 นางสาวคูซัยหม?ะ ดอเล?าะหะมะ
62133016315 นายฐิติ หัสประสงค�
62133016316 นางสาวอนุสรา บูหัด
62133016317 นางสาวนุชนาถ ทองแก1วนุ6น
62133016318 นางสาวนภัสสร สุคนธปฏิภาค
62133016319 นางสาวอารีนา วิมลจิตต�
62133016320 นายสมศักด์ิ ศรีทัย
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62133016321 นางสาวศรวณีย� วงศ�กองแสง
62133016322 นางสาวฐิติรัตน� อังศุวิริยะ
62133016323 นางสาวฟาตานีย?ะ และนาหวัง
62133016324 นางสาวสุชาดา เด็นเพชรหน1ง
62133016325 นางสาวกุลชลี อายุสุข
62133016326 นายชนัญWู ชื่นบาน
62133016327 นางสาวอารียา ตามาต
62133016328 นายณัฐกิตต์ิ ไหมศรีขาว
62133016329 นางสาวยัสมี สาและ
62133016330 นางธณัฐฐา เบ็ญก6อเด็ม
62133016331 นางสาวชลิตา แซ6ลิ่ม
62133016332 นางสาววิสากรณ� เต็มราม
62133016333 นางสาววรัญญา คงอินทร�
62133016334 นางสาวสุชาดา นิลพงค�
62133016335 นางสาวกาญจนา เรืองสง
62133016336 นางสาวรุสนาณีย� ยูโซะ
62133016337 นางสาววีรวรรณ นิลวานิช
62133016338 นางสาวสุนิสา สุระวิโรจน�
62133016339 นายฮาสัน มะรียาแม
62133016340 นางสาวฟารีฮัน วานิฮารง
62133016341 นางสาวอัมภาพันธ� ไกรแก1ว
62133016342 นางสาวแวฮานีสา เจ?ะเล?าะ
62133016343 นางสาวรัตติยา จิรักษา
62133016344 นางสาวสุจิตรา จุลจินดา
62133016345 นางสาวบิสมิล อะโกะ
62133016346 นายวัชรา เจริญรูป
62133016347 นายภีมภัทร บัวดํา
62133016348 นางสาวทักษิกา สุดแปJน
62133016349 นางสาวพรทิพย� พรหมสังคหะ
62133016350 นางสาววรรณวนัช บุญทัน
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62133016351 นางสาวกุลชาดา ศรีนวล
62133016352 นางสาวพลอยกนก ใหม6เจริญ
62133016353 นางสาวซารีฮา บินนาแว
62133016354 นางสาวเนตรนภา พรหมเจริญ
62133016355 นางสาววิรากร หนูบูรณ�
62133016356 นางสาวสุกฤตา มากจุ1ย
62133016357 นางสาวชนนกานต� เพ็ชร�สงคราม
62133016358 นายตัสลีม ย6าหลี
62133016359 นางสาวนิศาชล ไชยสุวรรณ�
62133016360 นางสาวซอฟะ ดอเล?าะ
62133016361 นายฐิติโชค สุขศรีเพ็ง
62133016362 นายนพเดช ฉิมศิริ
62133016363 นางสาวศศิประภา เพ็ชรดี
62133016364 นางสาวกมลชนก ศรเพ็ชร�
62133016365 นางสาวสกุลรัตน� แตงอ6อน
62133016366 นางสาวพัชรี ศิริสวัสด์ิ
62133016367 นางสาวพิชญา วังสาร
62133016368 นางสาวฐิติมา คุ1มตระกูล
62133016369 นางสาวภัทรวดี อ6อนเอกสิทธ์ิ
62133016370 นางสาวพิมพ�ชนก บุญถาวร
62133016371 นางสาวมาลาตี ทิพย�แลหมัน
62133016372 นายเจ?ะบือราเฮง ดือราแม
62133016373 นางสาวมารีย?ะ ทิ้งน้ํารอบ
62133016374 นางสาววิไลพร แสงศรีคํา
62133016375 นางสาวปุณยวีย� ไชยม่ัน
62133016376 นางสาวนิสริน หลําเก็ม
62133016377 นายนราธิป รัตนากาญจน�
62133016378 นางสาวปวิตรา จันทร�ไกร
62133016379 นายอิศรา ยูโซ?ะ
62133016380 นางสาวซอฟDยะห� มะอิง
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62133016381 นายธีรภัทร เกษตรสุนทร
62133016382 นางสาวอัสมา อุมา
62133016383 นายอาวุธ ต1นสิงห�
62133016384 นางสาวพัชนี สุวรรณโณ
62133016385 นายจอมพล คงลําธาร
62133016386 นางสาวอารีวรรณ รัตนผล
62133016387 นางสาวยลดา แดงโรจน�
62133016388 นางสาวปุณยาพร ปุยแดง
62133016389 นางสาวนัทธมน ไฝทอง
62133016390 นางสาวชญานิษฐ� อุทยมกุล
62133016391 นางสาวศสินา เทพรักษ�
62133016392 นายวรัญWู แก1วทอง
62133016393 นางสาวฟาตีมะห� เจ?ะอุบง
62133016394 นางสาวอัจฉราพร ดาราจิตร
62133016395 นางสาวศิริพร ชูมณี
62133016396 นางสาวศิรินภา สุขสุวรรณ
62133016397 นางสาวปBทมา ดอเลาะ
62133016398 นางสาวอัลฟาตีฮะห� อารง
62133016399 นางสาวธิดารัตน� ทิพย�ดวง
62133016400 นายเกรียงศักด์ิ แก1วนพรัตน�
62133016401 นายณรงค� อินทพรหม
62133016402 นางสาวหิรัญญา เพชรย1อย
62133016403 นางสาวศุจินธร ดําจํานงค�
62133016404 นางสาวพัสตาภรณ� รัตนรังษี
62133016405 นางสาวศศิมา ยอดศิลปS
62133016406 นางสาวอมรรัตน� คงสุวรรณ�
62133016407 นางสาวเจิมจุฬา ลิขิตพงศ�ภักดี
62133016408 นางสาวศิริทิพย� ช6วยขํา
62133016409 นางสาวรุสนานี สะมะแอ
62133016410 นางสาวกชกร ขุนศรีเจริญ
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62133016411 นางสาวนีซะ วาแน็ง
62133016412 นางสาวซูลไกซ?ะ แวสะมาแอ
62133016413 นายปฐพี จันทร�แก1ว
62133016414 นางสาวนิสรินทร� แวเต?ะ
62133016415 นายมัดบัศรี อูเส็ง
62133016416 นางสาวอาริยา เนียมรินทร�
62133016417 นางสาวซัยญาณี กะลูแป
62133016418 นางสาวสาลีมา มาหิเละ
62133016419 นางสาวจุฑารัตน� คงเมฆ
62133016420 ว6าที่ร1อยตรีหญิงจาริยาพร สุวรรณวงศ�
62133016421 นางสาวซารีฟะห� สะนอ
62133016422 นางสาวตูแวมาซีเต?าะ โลบือราเฮง
62133016423 นางสุกัญญา รัตนบุรี
62133016424 นางสาวธัญลักษณ� ณ รังษี
62133016425 นางสาวดารณี โต?ะเส็น
62133016426 นางสาวนูตปBทมา โรสลี
62133016427 นางสาวบงกชมาศ จันทร�แก1ว
62133016428 ว6าที่ร1อยตรีวุฒิพงศ� บอซู
62133016429 นางสาวอาภรณ� เหมสลาหมาด
62133016430 นายเกษม พะมณี
62133016431 นางสาววัชรี หมัดเจะเร?ะ
62133016432 นายปาฏิหาริย� เลิศประกิจศิลปS
62133016433 นายทรงพล จุลเอียด
62133016434 นายรุจจิรัชย� สุมาลย�มาศ
62133016435 นางสาวจรรยา อ6อนจุล
62133016436 นายอับดุลมารอด อาแวกือจิ
62133016437 นางสาวณิชกานต� ราชาวนา
62133016438 นายซุลกีฟลี บูงา
62133016439 นางสาวณิชากร แซ6ว6อง
62133016440 นางสาวอรวรรณ หม่ืนละม1าย
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62133016441 นางสาวอิลฮาม ซีเซ็ง
62133016442 นางสาวศิริขวัญ ชาญณรงค�
62133016443 นางสาวนูรอาเซียน เจ?ะกอบะ
62133016444 นายจักรกฤษณ� ทองพุ6ม
62133016445 นางสาวอังคณา สุวรรณ�
62133016446 นายเอกพงษ� แก1วราบ
62133016447 นายวทัญWู รักทองจันทร�
62133016448 นางสาวไซนับ ลาเต?ะ
62133016449 นางสาวชุติญา คณาพรชัย
62133016450 นายนิฟBรฮาน สาดารา
62133016451 นางสาวศศิวิมล จําเริญนุสิต
62133016452 นายณัฐวัฒน� มณีโชติ
62133016453 นางสาวอามีนะห� สาเม?าะ
62133016454 นางสาวจุฑารัตน� หนูอ6อน
62133016455 นางสาวพัชราพรรณ บริบูรณ�
62133016456 นายอภิชัย วัชรจิรโสภณ
62133016457 นางสาวนูรฮาพีซา จารง
62133016458 นางสาวสุชิตา คงวงศ�
62133016459 นางสาวอัสวานี มามะเร
62133016460 นางสาวลัดดาวัล หมัด
62133016461 นางสาวกรรณิการ� เอียดสุย
62133016462 นางสาววรวีย� แซ6เตียว
62133016463 นางสาวนุรไอณีย� สุรพงษ�
62133016464 นายธนกฤต หนูแย1ม
62133016465 นางสาวศันสนีย� โฉมสะอาด
62133016466 นางสาวสิริกานต� บุญนุ1ย
62133016467 นางสาวนูรบัซรีย� ดอมะ
62133016468 นางสาวอรอุมา ส6งแสง
62133016469 นายอับดุลเล?าะ ตายงปากอ
62133016470 นางสาวอาริดา พงศ�เพ็ชร�
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62133016471 นางสาวนาอีมะห� ศาลา
62133016472 นางสาวรุจิราวรรณ จัตวากุล
62133016473 นางสาวศริญญา ยีละงู
62133016474 นางสาวป�ยาภรณ� แก1วรักษ�
62133016475 นางสาวกนกประภา น1าวประจุล
62133016476 นายสุพจน� บุญทวี
62133016477 นางสาวอาวาตีฟ หะยีเตะ
62133016478 นางสาวจิรัฐกาล ชูประดิษฐ�
62133016479 นางสาวสุภนิช พูลสวัสด์ิ
62133016480 นางสาวณัฐริกา พิทักษ�วงศ�
62133016481 นางสาวเบญจรัตน� ช6อลําเจียก
62133016482 นางสาวโสมสินี สุขเกษม
62133016483 นางสาวผกาวรรณ อยู6ด1วง
62133016484 นางสาวภัสสร มะ
62133016485 นางสาวสิริมา บิลหร6อหีม
62133016486 นางสาวป�ยวรรณ บุญรัตนัง
62133016487 นางสาวสุไวบะห� สะอิ
62133016488 นางสาวโสภาภรณ� ง6ายดี
62133016489 นางสาววิชุดา แก1วคง
62133016490 นายชนวีร� แสงจันทร�
62133016491 นางสาวลักษิกา มณีรัตน�
62133016492 นางสาวไอลดา ขุนสุยหนู
62133016493 นางสาวทิพวรรณ รัตนมุณี
62133016494 นางสาวอามาริษา ทองฉีด
62133016495 นายอดินันท� แวนา
62133016496 นางสาวลักษิกา อักษรนิตย�
62133016497 นางสาวปณิดา แก1วบริสุทธ์ิ
62133016498 นางสาวจารุวรรณ นินํา
62133016499 นางสาวชาดา สุวรรณ�
62133016500 นางสาวน้ําเพชร หม่ืนราช
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62133016501 นางสาวสุวิมล จงปรีชาหาญ
62133016502 นางสาวศศิวิมล พิทักษ�ธรรม
62133016503 นางสาวอรพรรณ มีสุขศรี
62133016504 นางสาวอารีน6า สังหาด
62133016505 นายศักด์ิสิทธ์ิ มณีพฤกษ�
62133016506 นางสาวกฤษณา ศรีกฤษณ�
62133016507 นายป�ยะวุฒิ พวยพุ6ง
62133016508 นายวรรณรัตน� คชรัตน�
62133016509 นางสาวลิตา มะตัน
62133016510 นางสาวซูซาน ยะหริ่ง
62133016511 นางสาวรัชชฎาภรณ� โยมชูโต
62133016512 นางสาวธนาภรณ� สุขสม
62133016513 นางสาวจุฑารัตน� อินทโน
62133016514 นายยิสมี สะมะแอ
62133016515 นายอิทธิ หยังหลัง
62133016516 นางสาวรัศมี ปูหัด
62133016517 นายมุฮัมหมัดซุฮัยมี กาหา
62133016518 นางสาวณิชาพัฒน� กอตอ
62133016519 นางสาวอาภาภรณ� ดําแก1ว
62133016520 นายอุดมพร รัตนะ
62133016521 นางสาวณัฐธิดา ชาตะวิทยากูล
62133016522 นางสุมิตา พันธุ�มณี
62133016523 นายหารง หาแว
62133016524 นางสาวมินล?ะ กาเส็มส?ะ
62133016525 นายศุภวัทน� อลงกตกิตติคุณ
62133016526 นายอัมพูวัน เวาะมะ
62133016527 นายณัฐกร อินทาปBจจ�
62133016528 นางสาวชุติกร พ่ึงบุญ
62133016529 นางสาวอารียา หมีนหนุด
62133016530 นายจักตรี สังขะเวช

หน1า 551 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133016531 นางสาวสุกัญญา หนูเอียด
62133016532 จ6าสิบตํารวจสมบูรณ� เพ็ชรสุก
62133016533 นางสาวนิรุสมีย� ปูเตะ
62133016534 ส.ต.อ.ปริวัตร เปUงใจ
62133016535 นางสาวกนกอร บุญขันธ�
62133016536 นายธีรพงศ� ช6วยประสม
62133016537 นางสาวเบ็ญจมาศ ตะเคียนทอง
62133016538 นางสาวสุลาวัล ถนนทอง
62133016539 นางสาวฐิติมา สุวรรณรัตน�
62133016540 นายนัซรุณ คาเดร�
62133016541 นายวัชระ ใจบุญ 

62133016542 นางสาวจิตตินันท� ชุมทอง
62133016543 นางสาวฐานิตา ชุมแก1ว
62133016544 นางสาวไอลดา หวันยุหนุด
62133016545 นางสาวมินตรา แซ6ตัน
62133016546 นางสาววัลย�ลิกา บัวศรี
62133016547 นายจารุกิตต� พิมพ�ทอง
62133016548 นางสาวนูไรหม?ะ นวมเอม
62133016549 นางสาวอัจจิมา เพชรบุรี
62133016550 นางสาวนุชสุดา ข1างแก1ว
62133016551 นายจักรกฤษณ� สาระศรี
62133016552 นางสาวกมลชนก แก1วมณี
62133016553 นางสาวมัชนี สาแมงอ
62133016554 นางสาวอัญมณี นัคราเคล
62133016555 นางสาวคนิดา ทองนาค
62133016556 นายสุรศักด์ิ สอีด
62133016557 นางสาวสุกัญญา พูลศรี
62133016558 นางสาวสุจิตรา ซ6อนกลิ่น
62133016559 นางสาวบุศริน สยมพร
62133016560 นายมะนูซี สาเมาะ
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62133016561 นางสาวสารีฮ?ะ ชายเร?ะ
62133016562 นางสาวดารีมี ลุโบะกาแม
62133016563 นางสาวพรพิมล เทพชนะ
62133016564 นางสาวนาตาชา หมีนหนุด
62133016565 นางสาวรัชณีพร พันทอง
62133016566 นายศรชัย ศรีกิจมงคล
62133016567 นางสาวรุ6งนภา ประทุมแสงหิรัญ
62133016568 นางสาวพรชนก สองแก1ว
62133016569 นายบัซรีย� บินโหรน
62133016570 นางสาวซอฟDยะฮ� อาบู
62133016571 นางสาวเย็นจิตร คงผล
62133016572 นางสาวรอฮันนี เจะเลาะ
62133016573 นายกนกพรรณ หนูจีนเส1ง
62133016574 นางสาวนูรมี เจ?ะแว
62133016575 นายคเณศ ริยาพันธ�
62133016576 นายอัสมี ตาเยะ
62133016577 นางสาวฟารีดา ปBงแลมาปุเลา
62133016578 นายอนันต� แซะอาหลี
62133016579 นางสาวซูไฮลา อูเซ็ง
62133016580 นางสาวณัฐมน ทรงธนสาร
62133016581 นางสาวอรศุภางค� จันทร�มาศ
62133016582 นางสาวศศิพิมพ� แสงสุริยันต�
62133016583 นางสาวอารีนา อุเซ็ง
62133016584 นางสาวสิวนันท� คงกอบสม
62133016585 นางสาวกานต�พิชชา โฉมงาม
62133016586 นางสาวจิตราภรณ� มณีบังเกิด
62133016587 นายนพดล สันหาด
62133016588 ว6าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา หวานช6วย
62133016589 นายอายุบ ยูโซะ
62133016590 นายนัฐภัทร ถาวรธรรมรัตน�
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62133016591 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนิศากร ใหม6เจริญ
62133016592 นางสาวศิรภัสสร พูลศักด์ิ
62133016593 นางสาวจิดาภา เซ6งย่ิน
62133016594 นางสาวรัตน�มณี แก1วเกตุ
62133016595 นางสาวชุติมา มณีพรหม
62133016596 นางสาวนาเดีย ดอเล?าะ
62133016597 นางสาววรรณวิสา อ6อนแก1ว
62133016598 นางสาววิไลพร หนูแก1ว
62133016599 นางสาวเกศริน คล1ายมณี
62133016600 นางสาวเจนจิรา ศิริรักษ�
62133016601 นางสาวเอื้อการย� บุญญกาญจน�
62133016602 นางสาวฟ�รดาวส� บาโด
62133016603 นางสาวพัชรพร พรหมรัตน�
62133016604 นายพีรพงศ� ขุนคต
62133016605 นางสาวศิริพร รัตน�น1อย
62133016606 นางสาวสุไลลา คงถ่ิน
62133016607 นางสาวอาซิลล6า ซําเซ
62133016608 นายจิรายุ เสาวรัญ
62133016609 นางสาวหฤทัย ศรีสุข
62133016610 นางสาวเพียงใจ ไกรแก1ว
62133016611 นางสาวปBตมา พรหมเพ็ญ
62133016612 นางสาวจันทร�อรุณ สโมทานทวี
62133016613 นางสาวนูรฮายาตี สาแลแม
62133016614 นายภูริวัฒน� สวัสดิภาพ
62133016615 นายสุธี ฉันทานุมัติอาภรณ�
62133016616 นางสาววนิดา นรังสิทธ์ิ
62133016617 นายก1องภพ เจริญญาณพันธ�
62133016618 นายสุรชัย สุวรรณสังข�
62133016619 นายพิชยุฒณ� เวชชูแก1ว
62133016620 นางสาวพิชญา เพ็ชรสวัสด์ิ
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62133016621 นางสาวคอดีเยาะห� สะนิ
62133016622 นางสาวสุภัทษร พรหมสุด
62133016623 นางสาวฟJารุ6ง สาตร�ไพศาล
62133016624 นางสาวมัยกลือซง มะหลี
62133016625 นางสาวกาญจนา ใจเย็น
62133016626 นางประทุมศิลปS ศรีนวลอินทร�
62133016627 นางสาวการีมะห� นาแว
62133016628 นางสาวนูรีฮัน มูนอมานิง
62133016629 นางสาวน้ําทิพย� ลือวนิชวงศ�
62133016630 นางสาวปBทมา ยอสินธุ�
62133016631 นายจักรพันธ� สุวรรณโน
62133016632 นางสาวภัทราภรณ� จิวนนทพงษ
62133016633 นางสาวนิมารีนี เจ?ะ
62133016634 นางสาวอธิชา นกดํา
62133016635 นางสาวป�ยาอร เพชรพูล
62133016636 นางสาวอสมา เผือดผ6อง
62133016637 นางสิริมา สันหงะ
62133016638 นางสาวเอมมิกา ขําเล็ก
62133016639 นางสาวนฤมล ต้ันธนาภูวนัตถ�
62133016640 นางสาวนาซีอะ ดากามะ
62133016641 นางสาวอุไรวรรณ อู6เงิน
62133016642 นางสาววงวิลาศ นวลนิล
62133016643 นางสาวพัชรินทร� สําเส็น
62133016644 นายมะซัยดี มะโร?ะ
62133016645 นางสาวพัฒน�สนีย� ศรีนภาดร
62133016646 นายธนิต สุขสันติดิลก
62133016647 นางสาวสุวรรณี มหาชัย
62133016648 นางสาวรัตนา วิหค
62133016649 นายนลธวัฒน� โต?ะสู
62133016650 นางสาวธนารัตน� แก1วโคมลอย
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62133016651 นางสาวฮุสนา วาแมดีซา
62133016652 นายศุภชัย สิทธิมาท
62133016653 นางสาวกันต�กนิษฐ� ทองเกลี้ยง
62133016654 นางสาวสุภาวดี วัฒนภักดี
62133016655 นางสาวนาซีเราะฮ� มะเก?ะ
62133016656 นายซอบรี สาแลแม
62133016657 นางสาวจิวารีย� กาสาและ
62133016658 นางสาวสิรินาถ บัวขวัญ
62133016659 นางสาวสุวรา ไชยเสนา
62133016660 นางสาวอาวาติฟ โต?ะอีแม
62133016661 นางสาวนาซีฮะห� ปาแนม?ะ
62133016662 นางสาววณิชยา ยังดํา
62133016663 นางสาวภัทริยา เมฆสุวรรณ
62133016664 นางสาวศิริวลี นกเอี้ยง
62133016665 นายซัยฟูลอัสมี เจะเดร�
62133016666 นางสาวฮุสนีย� รอดนวน
62133016667 นางสาวเพ็ญสุภาวรรณ สิงห�ดํา
62133016668 นางสาวสุดารัตน� บุญสวัสด์ิ
62133016669 นางสาวชญาภา หลอดศิลปS
62133016670 นายเอกชัย หม่ืนสังข�
62133016671 นายวัชรพงศ� พลอยดํา
62133016672 นายศุภชัย หมัดล6าเต?ะ
62133016673 นางสาวชนันพร ตุกชูแสง
62133016674 นางสาวศิริภา ชูดละออง
62133016675 นายย่ิงยศ ทวีเศรษฐ
62133016676 นางสาวพรทิวา ป\าหวาย
62133016677 นางสาวธันย�ชนก หวอตะเห
62133016678 นางสาวดาวนภา เต็มทุ6งคา
62133016679 นางสาวกุลรัตน� ขาวสังข�
62133016680 นางสาววิลาศิณีย� ซ1ายขวัญ
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62133016681 นายกัมพล เดชกุมพล
62133016682 นางสาวภชกมณ พิชัยรัตน�
62133016683 นางสาวรัชฎาวรรณ วงมุสิก
62133016684 นางสาวสมฤทัย สุขสีเสน
62133016685 นางสาวประทุมพร กล่ําฉวี
62133016686 นายอาหามัด แวดะแซ
62133016687 นางสาวตัสนีม มะแซ
62133016688 นางสาวสมฤทัย จันทรัตน�
62133016689 นางสาวรุสนา ติงหวัง
62133016690 นางสาววิภาวัลย� ภูริภักดีสนอง
62133016691 นางสาวอาทิตยา จันทร�ปล1อง
62133016692 นางสาวมาซีตอห� ฮีแล
62133016693 นางสาวชนาภา เพ็ญสวัสด์ิ
62133016694 นางสาวจันทิมา ทับเที่ยง
62133016695 นางสากียะห� ญาติมณี
62133016696 นายฮาหรี สูนสละ
62133016697 นางสาวปรีดารัตน� พรหมเกตุ
62133016698 นางสาวกัญญาณี ไชยเขียว
62133016699 นางสาวสุรดา สุรพงษ�
62133016700 นายอับดุลกอเดร� มะมิง
62133016701 นายอับดุลฮาดีย� หะยีอับดุลเลาะ
62133016702 นางสาวซูไฮลา ดาโอะ
62133016703 นางสาวกิติยา นิลตีบ
62133016704 นางสาวเกร็ดดาว บัวทอง
62133016705 นางสาวสุลัคนา สุขลิ้ม
62133016706 นางสาวสกาวรัตน� คงจันทร�
62133016707 นางสาวนิภารัตน� นนทเพท
62133016708 นางสาวอรอุมา เกศโร
62133016709 นายอิสเราะฮ� เจ?ะตํา
62133016710 นางสาวณัฐภรณ� ศรีมณีรักษ�

หน1า 557 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133016711 นางสาวสลิลทิพย� ช6วยเมือง
62133016712 นางสาวเมธีนุช แสงแก1ว
62133016713 นางสาวอัจจิมา จันทร�บุรี
62133016714 นางสาวจุฑามาศ มหรรณพ
62133016715 นางสาวเจะมาเรียม เต?ะ
62133016716 นางสาวป�ยวรรณ สมบัติ
62133016717 นายยุทธภูมิ เพ็ชสลับแก1ว
62133016718 นางสาวแวอูซะห� เจะเลาะ
62133016719 นางสาวอามีรา บาเย?าะกาเซ?ะ
62133016720 นางสาวคริษฐา เกียรติสโร
62133016721 นางสาวมาลัยพร เพชรรัตน�
62133016722 นายชยากร สุนทรัช
62133016723 นางสาวธนนาถ ผาติสุขถาวร
62133016724 นายณัฐกาญจน� สิงหเทพ
62133016725 นางสาวจุฑารัตน� ไชยรักษ�
62133016726 นางสาวซอบารียะห� มุสตาปา
62133016727 นางสาวซากีนะห� อาแว
62133016728 นายพีรณัฐ ภัทรวรรธน�กุล
62133016729 นายโกมล เพ็ชรมณี
62133016730 นางสาวอริสราย� สิเดะ
62133016731 นางสาวสุนิตา สําเริง
62133016732 นางสาวนัจยวาร� โต?ะประดู6
62133016733 นางสาวสุนิสา กาญจนันท�
62133016734 นางสาววราภรณ� หนูจันทร�
62133016735 นางสาวกาญจนาภรณ� อินปาน
62133016736 นางสาวสุพัตรา นิคะ
62133016737 ว6าที่ร1อยตรีสุรศักด์ิ หนูเหมือน
62133016738 นางสาวชวัลลักษณ� ไชยศรี
62133016739 นางสาวอินทิพร สอนมา
62133016740 นางสาวสุคนธ�ธาร แซ6ฉิม

หน1า 558 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133016741 นางสาวจิราพร น1อยดํา
62133016742 นางสาวอมิตา มามะ
62133016743 นางสาวชนิตา แซ6จัง
62133016744 นางสาวรอกาย?ะห� บือราเฮง
62133016745 นางสาวนูรฮาซีกีน บินเจะมุ
62133016746 นายวีรยุทธ� มากรอด
62133016747 นางสาวสุจิตรา บุญราศรี
62133016748 นางสาวชุรีภรณ� เชิงค1า
62133016749 นางสาวอมลรดา ชูประสิทธ์ิ
62133016750 นางสาวผณิตา ชูเอียด
62133016751 นางสาวสุดารัตน� ชนะสงคราม 
62133016752 นางสาวภิชชญา ธนัญจิรภัทร
62133016753 นางสาวโสรยา ใบหา
62133016754 นางสาวราณียา นิสะ
62133016755 นางสาวสุวิมล ไชยโยธา
62133016756 นางสาวอาริตา ชูทอง
62133016757 นางสาวชุติมา สมาหยุ1ย
62133016758 นางสาวรัตนาพร จันทร�น1อย
62133016759 นายภานุพงศ� หมวดหลํา
62133016760 นางสาวสุลวานี มะตาแฮ
62133016761 นายชนวีร� ด1วงฉีด
62133016762 นางอุไรวรรณ สัญลีผล
62133016763 นายสุวัจน� หม่ันทวี
62133016764 นางสาวสร1อยสุวรรณ โชคติกมาศ
62133016765 นางสาววรรณวิชญา ศิริบุญโญ
62133016766 นางสาวสุธารัตน� แก1วสุข
62133016767 นางสาวรอยฮัน มามะ
62133016768 นางสาวภานุชนาถ สะดี
62133016769 นางสาวซูไรยะห� วาโอ
62133016770 นางรอกีเยาะ ดาหะแม
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62133016771 นางสาวชาลิสา เหมสนิท
62133016772 นางสาวกัณชดา ก่ัวถ้ิว
62133016773 นางสาวมณฑิรา สุวาหลํา
62133016774 นางสาวฮาซียะห� มะมิง
62133016775 นางสาวนันทิตา อิ่มประพันธ�ตรี
62133016776 ว6าที่ร1อยตรีสิทธิพงษ� พัฒนพงศ�
62133016777 นายลิขิต สุวรรณสิทธ์ิ
62133016778 นางสาวกาญจนา อุดมรัตนา
62133016779 นางสาวดารีซะห� หะยีเต?ะ
62133016780 นางสาวอรวรรณ ฟองโหย
62133016781 นางสาวขนิษฐา เทพทอง
62133016782 นางสาวมารีซา เจ?ะสะแลแม
62133016783 นางสาวพนัชกร สุวรรณโรจน�
62133016784 นางสาวดาราทิพย� เพชรอาวุธ
62133016785 นายสันติ ศรประดิษฐ�
62133016786 นางวรรณนิษา บุญพาชนะศรี
62133016787 นางสาวจริยา ชูอ6อน
62133016788 นางสาวสุนิตา คงหนูแก1ว
62133016789 นางสาวชนาภา แก1วเส1ง
62133016790 นางสาวกชมน สุระสังวาลย�
62133016791 นางฟาซียะ มะเร?ะปะแต
62133016792 นายณัฐพงษ� นวลสุวรรณ
62133016793 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุกัญญา ชูสุวรรณ�
62133016794 นางสาวซูไรดา สอมะ
62133016795 นายพุทธินันท� ใบมา
62133016796 นางสาววิยะดา คงรื่น
62133016797 นายภูริภัทร ทองคํา
62133016798 นายคณภรน� จันทร�วิชัย
62133016799 นางสาวสุไวน?ะ หล?ะหมัน
62133016800 นางสาวนภา เทพลักษณ�
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62133016801 นางสาววรลักษณ� ตามประสี
62133016802 นายมูฮําหมัดรุสลัน ยูโซะ
62133016803 นางสาวฑิฆัมภรณ� คงนก
62133016804 นางสาวดรุณี เรืองศรี
62133016805 นายเตชิต สอนวิลัย
62133016806 นายสุพัฒน� แซ6ท1าม
62133016807 นางสาววนัชพร อรรถประจง
62133016808 นางสาวซารีนา แม
62133016809 นางสาวอานีตา ปูเต?ะอาแล
62133016810 นางสาวเกตุวดี รุ6งเรือง
62133016811 นางสาวนัจนันท� ศรีพัธยากร
62133016812 นายประภาส คงนุ6ม
62133016813 นายศิวนาถ จันทกาญจน�
62133016814 นายยาซิร แวจิ
62133016815 นางสาวลภัสธนันทร� สุทาคํา
62133016816 นางสาวเปรมฤดี ฉิมเพ็ชร
62133016817 นางสาวศิริลักษณ� โสพิกุล
62133016818 นายถิรวัฒน� สันหนู
62133016819 นางสาวกูฟาตีฮะห� มะรูตี
62133016820 นางสาวโสภา ย6างกุ1ง
62133016821 นางสาวกมลชนก แปJนด1วง
62133016822 นายรัฐเดช เซ็ง
62133016823 นางสาวกาญจนา หงษ�ทอง
62133016824 นายภานุสรณ� วาสนามงคล
62133016825 นางสาวฟาตีเมาะ เจะโอ?ะ
62133016826 นางนิตยา พรหมสังคหะ
62133016827 นางสาวกฤษณา อภัย
62133016828 นายป�ยะพัฒน� ทองพริก
62133016829 นางสาวนภัสวรรณ รงค�รัตน�
62133016830 ว6าที่ร.ต.หญิงวีราภรณ� แดงเย็น
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62133016831 นางสาวพวงทอง สุขคร
62133016832 นางสาวอัรวา จิเบ็ญจะ
62133016833 นางสาวนฤมล ชูจันทร�
62133016834 นางสาวศุภรัตน� หมาดเอียด
62133016835 นางสาวปBตติมา หนูฤทธ์ิ
62133016836 นางสาวพรทิพย� หนูราช
62133016837 นางสาวชนิสรา สอหมาน
62133016838 นางสาวพัชรียา อุ6นนวล
62133016839 นางสาวดวงพร พรมบุญแก1ว
62133016840 นายกฤติเดช พินชนะ
62133016841 นางวิภาวรรณ สัมพันธรัตน�
62133016842 นางสาวศศิธร ดําหรัด
62133016843 นางสาวโสรยา แย1มเล็กน1อย
62133016844 นางสุนิตา พ่ึงแพง
62133016845 นายวรุฒิ หมาดสะ
62133016846 นางสาวศศิโรจน� ศรีวีระชัย
62133016847 นางสาวกัญญาณัฐ ดํารงธนานุรักษ�
62133016848 นางสาวสนานี ปูยามา
62133016849 นางสาวธัญญารัตน� วุ6นดี
62133016850 นางสาวพรทิพย� แซ6ตัน
62133016851 นางสาวพรพิมล รุ6งเรือง
62133016852 นางสาวนลินรัตน� คงปราบ
62133016853 นางสาวอมรรัตน� ไกรคุ1ม
62133016854 นางสาวอานีซะฮ� หะยีสามะ
62133016855 นายนฤชิต สุทธิรักษ�
62133016856 นางอาอิซะย� ดาแต
62133016857 นายลิขิต อุบลพันธ�
62133016858 นางสาวจีราภรณ� ดํารัตน�มณี
62133016859 นางสาวภูนิสา มุสิกรังศรี
62133016860 นางสาวมณทกานต� ราชเดิม
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62133016861 นางสาวสุนี หวัดแท6น
62133016862 นางสาวนิดาวรรณ นิเลาะ
62133016863 นางสาววิไลลักษณ� สังข�หนู
62133016864 นางสาวไซหนับ เหมหมาด
62133016865 นายอิสซัน สะหะบ1านโคก
62133016866 นางสาวภรณ�ชนก ขวัญพัทลุง
62133016867 นายสมชาย หวัดแท6น
62133016868 นางสาวนภัสสร สุวรรณโณ
62133016869 นางสาวสุชาดา เพชรสลับแก1ว
62133016870 นางสาวกามีลา เจ?ะหม?ะ
62133016871 นายจักรพงษ� อินพรม
62133016872 นางสาวนิรมล พงศ�ธนสมบัติ
62133016873 นางสาววนิชญา นางา
62133016874 นางสาวซูเฟDยนี แมเง?าะ
62133016875 นายญาล1า บูอีตํา
62133016876 นางสาวสูรีนา วายีกอ
62133016877 นางสาวอารีย� จันทร�หงษ�
62133016878 นายพีระวิทย� ไทยกุล
62133016879 นางสาวพรพิมล จิโสะ
62133016880 นายมนต�ชัย ช6วยประสม
62133016881 นายนครินทร� แก1วจันทร�
62133016882 นายณัฐพงศ� โกตัน
62133016883 นางสาวบุปผา ศรีสวัสด์ิ
62133016884 นายดิษวัชร ลอแต
62133016885 นางสาวสุนิสา ห6อเพ็ชร�
62133016886 นายพงศ�ไพสิฐ จําเริญนุสิต
62133016887 นางสาวอิบตีฮัต อับดุลดานิง
62133016888 นางสาวกฤตวรรณ พุทธศรี
62133016889 นายทวีสิทธ์ิ ขุนจันทร�
62133016890 ร.ต.ท.ธริทธ์ิ วังสุภา

หน1า 563 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133016891 นางสาวชฎาสิริ สมมาตร
62133016892 นายนพรุจ แก1วศรีสม
62133016893 นายเฉลิมเกียรติ อิสสะโร
62133016894 นางสาวพิมพ�พร คุรุตาประภา
62133016895 นางสาวศิริณญา นนสีไพร
62133016896 นางสาวภูริชญา ศรีรัตนกุล
62133016897 นางสาวซีตีไซน?ะ อาแว
62133016898 นางสาวสุรีภรณ� สิงหบํารุง
62133016899 นางสาวนงลักษณ� บุญชัย
62133016900 นางสาวเสาวรส คงชิต
62133016901 นายทวีศักด์ิ เก้ือแก1ว
62133016902 นางสาวทัฐสิกา อโณทัย
62133016903 นางสาวเพียงพรรณงาม ทองรักขาว
62133016904 นายภาณุพงศ� คณะแมน
62133016905 นางสาวสุทธิมาศ มากละม1าย
62133016906 ว6าที่ร1อยตรีศุภกร เรียบร1อย
62133016907 นางสาววิชชุดา เอียดชุม
62133016908 นางสาวอาซีซะ กานา
62133016909 นายฟาฮัส เหลาะหีม
62133016910 นางสาวอารยา เหมหมาด
62133016911 นางสาวพัชราภรณ� งามไตรไร
62133016912 นายธัญวัฒน� แก1ววิชิต
62133016913 นางสุวรรณา ทองอ6อน
62133016914 นางสาวจิรัญชา สีสีแก1ว
62133016915 นางสาวจรรยพร ทองคํา
62133016916 นายมะซอกี เด็งมะระ
62133016917 นางสาวชยาณิช สถินท�
62133016918 นางสาวศิริวรรณ นาคราช
62133016919 นางสาวปาริษา ศิริกาศ
62133016920 นายชารีฟ เจะมะ

หน1า 564 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133016921 นายอิทธิกฤต แสงภักด์ิ
62133016922 นางสาวสุพัตรา ทองมณี
62133016923 นายอภิสิทธ์ิ หมาดตา
62133016924 นางสาวเจิดจันทร� ศรีขวัญ
62133016925 นายโปษัณ แสงมณี
62133016926 นางสาวนุรามาลย� ดาราหิง
62133016927 นางสาวภาวดี สุวรรณชาตรี
62133016928 นายอาแพนดี สามะ
62133016929 นายพัชรพล มงคลสวัสด์ิ
62133016930 นางสาวสุวดี ฤทธิเดช
62133016931 นางสาวศุภนิดา ช6อเรืองศักด์ิ
62133016932 นายปฏิวัติ คําแก1ว
62133016933 นางสาวธีรนาถ คุณสนอง
62133016934 นางสาวเสาวรส หนูด1วง
62133016935 นางสาวอลินา คงเก้ือ
62133016936 นางสาวมัลลิกา บัวจุด
62133016937 นางสาวมารียํา สาและ
62133016938 นางสาวสิริณัฎฐ์ิมาฎา แดงช6วง
62133016939 นางสาวณิชกานต� อนันตพงศ�
62133016940 นายปรเมษฐ� หวันโสะ
62133016941 นางสาวซูไรดา มะเร?ะ
62133016942 นายอภิลักษณ� ทองจิบ
62133016943 นางสาวสุชาดา กันตังกุล
62133016944 นายทศพร จันทร�เพ็ชรสี
62133016945 นางสาวคณานุช ภาณุวัฒนากร
62133016946 นางสาวสุปราณี หยังสู
62133016947 นายพงษ�พัฒน� บุญเทียม
62133016948 นางสาววรรณวิศา ช6วยสถิต
62133016949 นางสาวนัทธี แก1วคง
62133016950 นางสาวรอฮีมะห� สมาแอ
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62133016951 นางสาวสุนิตา เส็นหลี
62133016952 นางสาวจุฑาทิพย� ภักดีฉนวน
62133016953 นายจักรพงษ� ปุรัษกาญจน�
62133016954 นายภูมินทร� หลีเหม
62133016955 นางสาวจิราภรณ� เมืองรื่น
62133016956 นางสาวป�ยธิดา สอนสารี
62133016957 นางสาวมารียะห� โส?ะเด็น
62133016958 นายนิวัฒน� ศรีใหม6
62133016959 นางสาวศุภาวีร� บุญถนอม
62133016960 นางสาวนุชนาฏ แคนยุกต�
62133016961 นางสาวนาริต1า จางวาง
62133016962 นางสาวศิริลักษณ� วงศ�พลาย
62133016963 นางสาวมัสยาภา ชูชื่น
62133016964 นางสาวฟูซาน6า มะเซ็ง
62133016965 นางบุญจิรา เขียนขาบ
62133016966 นางสาวนันทิยา เอียดนุ1ย
62133016967 นางสาวดุษดี โยฆวัฒน�
62133016968 นางสาวนิลุบล เชื้อศรีชัย
62133016969 ว6าร1อยตรีหญิงปาณิสรา ยอดคง
62133016970 นายชาญณรงค� คงฉิม
62133016971 นายภานุวัฒน� สมนึก
62133016972 นายจักรธร สิงห�มณี
62133016973 นางสาวนิตยา เพชรยอด
62133016974 นายร6อหีม มุเส็มสะเดา
62133016975 นางสาววรรณนูรมี วานิ
62133016976 นายกิตติธัช โกศล
62133016977 นางสาวณัฐชา สิงหพล
62133016978 นางสาวภัทรสุดา ทองฤทธ์ิ
62133016979 นางสาวทิพยพร แซ6ภู6
62133016980 นางสาวเปมิกา คงจันทร�
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62133016981 นางสาวธารทิพย� ทองนุ6น
62133016982 นางสาวมุรณี บิลังโหลด
62133016983 นายภูเบศวร� คงวงศ�
62133016984 นางสาวกชภัส ภักดีธนาภูมิ
62133016985 นางสาวกัญญาภัค อมรวัฒน�
62133016986 นางสาวนาซีฮะห� ยีมะแซ
62133016987 นางสาววัลลภา พระงาม
62133016988 นางสาวปราณี ศรีธรรมราช
62133016989 นายทรงศักด์ิ หฤหรรษ�ปราการ
62133016990 นางสาวสกุณา นิมะ
62133016991 นางสาวรสรินทร� สมุทรสงคราม
62133016992 นายศาสตรา มรรคาเขต
62133016993 นางสาวสุธาทิพย� คงเก้ือ
62133016994 นางสาวสุรัสวดี ด1วงดํา
62133016995 นางสาวยุกตนันท� ขําอรุณ
62133016996 นางสาวไซนะ กาเดร�
62133016997 นางสาวอามานียะห� ดาโอะ
62133016998 นางสาวธมกร สุขศาล
62133016999 นางสาวญาสุมินทร� สร1อยทอง
62133017000 สิบตํารวจโทปBณณวิชญ� เดชสุวรรณ
62133017001 นางสาววันวิสาข� ทองโต
62133017002 นายทรรศธัญกร พูลสุข
62133017003 นางสาวนูรียะ มามุ
62133017004 นางสาวจรัสรวี รักไชย
62133017005 นางสาวศิโรรัตน� จ1องแคว1น
62133017006 นางสาวทิพยสุดา เรืองเพ็ง
62133017007 นางสาวบุญฤทัย โชติชูทิพย�
62133017008 นายวีรเชษฐ� สอนแก1ว
62133017009 นายวิษณุ พิชัยรัตน�
62133017010 นางสาวกรวิกา ผ6องสุวรรณ
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62133017011 นางสาวอลิษา เรืองพูน
62133017012 นางสาวณิรัฐกานต� นิลแดง
62133017013 นายธเนศร สุวรรณโณ
62133017014 นางสาวมัณฑนา นุ1ยนุ6น
62133017015 นางสาวนูรอัสมา กือนิ
62133017016 นางสาวชนาภัทร เชยชื่นจิตร
62133017017 นางสาวจุฬาลักษณ� ภูชิตานุรักษ�
62133017018 นางสาวอภิญญา หวันเน
62133017019 นางสาวศศิธร จันสว6าง
62133017020 นางสาวอลิชา สาเตาะ
62133017021 นายภรัณยู คงสุจริต
62133017022 นางสาวธัญลักษณ� บุญศรีโรจน�
62133017023 นางสาวนริศรา พุฒคง
62133017024 นางสาวศศิธร นิลอุบล
62133017025 นางสาวอานีรา สาและ
62133017026 นายชาญวิทย� พ6อค1าช1าง
62133017027 นางสาวสมฤทัย คงประเสริฐ
62133017028 นางสาวณัฐธิชา เสริมสุทธ์ิ
62133017029 นางสาวมณีรัตน� ชูเจริญ
62133017030 นางสาวฮัซนาฮ� นุ1ยโสะ
62133017031 นางสาววิรัญญา สมนึก
62133017032 นายประเทือง แก1วสวัสด์ิ
62133017033 นางสาวรุสนีย?ะ กะดะหะ
62133017034 นางสาวสินีนารถ โรจนรัตน�
62133017035 นางสาวรอยฮาน โต?ะหนิ
62133017036 นายวระวิทย� อุบลสุวรรณ
62133017037 นายกฤษฎา มานะการ
62133017038 นางสาวยุภาภรณ� ขุนบุญจันทร�
62133017039 นางสาวฉัตรชนก นูนน1อย
62133017040 นายมูฮําหมัด เส็นยีหีม
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62133017041 นางสาวอายูรา ขะเร็มปุ
62133017042 นายณรงค�ชัย ชุมแสง
62133017043 นางสาวอาฉ?ะ บัวนาค
62133017044 นางสาวสุมิตตา สุพิทักษ�
62133017045 นางสาวชญานิศ สุจริตธุระการ
62133017046 นายอัครเดช เชียวเลี่ยน
62133017047 นางสาวหทัยทิพย� ขาวแก1ว
62133017048 นางสาวซูไรณีย� ยะโกะ
62133017049 นางสาวผัสสพร ช6วยเกลี้ยง
62133017050 นางสาวปุณยาพร เลขานุกิจ
62133017051 นางสาวดวงธิดา จันทร�อักษร
62133017052 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวประพันธ�
62133017053 นางแวยะห� นิแม
62133017054 นางสาวณัจจิรา อังคะรา
62133017055 นายทรงวุฒิ เรืองรุก
62133017056 นางสาววริศยา มิดชิด
62133017057 นางสาวศุภรัตน� แก1วมณี
62133017058 นายมะอาลี จะปะกิยา
62133017059 นางสาวฐิฎ�ตาภรณ� สุวรรณรัตน�
62133017060 นายมารุต มหัตธีระ
62133017061 นางสาวประภาพร อารี
62133017062 นางสาวศุภนิดา เพ็ชรสีช6วง
62133017063 นางสาววานิสา แสงเก้ือหนุน
62133017064 นางสาวกานต�พิชชา แซ6ต้ัง
62133017065 นางสาวอัสรียะห� ยูโซะ
62133017066 นางสาวนูรียานี ยามา
62133017067 นางสาวกุณทิกา รอดสวัสด์ิ
62133017068 นายจิรพัฒน� นิลวรรณ
62133017069 นางสาวนิแอเสาะ สาอุวา
62133017070 นายธีระพล บุญเนื่อง
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62133017071 นางสาวอิสเราะ หะสาเมาะ
62133017072 นางสาวศุภลักษณ� รัตนพิบูลย�
62133017073 นางสาวณัฐพร หวานนุ6น
62133017074 นางสาวป�ยนุช บุญนิจันทร�
62133017075 นางสาวโนอาอีซะ เจ?ะซู
62133017076 นางสาวปภาวรินทร� กลิ่นสุวรรณ
62133017077 นางสาวลลิตา คงเทพ
62133017078 นางสาววาสนา หาบยุโซะ
62133017079 นายมะนุรดิน เจ?ะโส?ะ
62133017080 นางสาวอําพรรณ แซ6คู
62133017081 นางสาวสมหญิง ติเอียดย6อ
62133017082 นางสาววราภรณ� เพชรัตน�มุณี
62133017083 นายสุไลมาน มะลี
62133017084 นางสาวอาอีซะห� สะยู
62133017085 นายมูฮัมหมัด เบญจเศรษฐ�
62133017086 นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรสังข�
62133017087 นางสาวอาดีละห� หะยีบือราเฮง
62133017088 นางสาวฟูซียะห� มาแจ
62133017089 นางสาวสุภาวดี จงใจ
62133017090 นางเสาวลักษณ� ตัญกาญจน�
62133017091 นายภัทภูมิ นพรัตน�
62133017092 ว6าที่ร1อยตรีติรนัยน� มะกาว
62133017093 นางสาวสัญจิตา มหาไม1
62133017094 นางสาวป�ยนุช เพชรแก1ว
62133017095 นางสาวซูไบด?ะ สือแมะ
62133017096 นายอับดุลรอมาน ดอเลาะ
62133017097 นางสาวอริสา ขาเดร�
62133017098 นางสาวจุฑาทิพย� แก1วสว6าง
62133017099 นางสาวมาลีนี มณีหิยา
62133017100 นางสาวสุณิสา เร6งรัด
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62133017101 นางมยุรี ไชยรัตน�
62133017102 นางสาวนิตยา ดอเลาะ
62133017103 นางสาวเสาวณีย� หนูเอียด
62133017104 นางสาวจณิสตา ชีวะพันธ�
62133017105 นายกิตติโชติ รัศมีพงศ�
62133017106 นางสาวศิริรัตน� ขําตรี
62133017107 นางสาวจุฑามาศ วิลาวรรณ
62133017108 นางสาวมารินา ภัยเนียม
62133017109 นายวรายุทธ กลิ่นประยูร
62133017110 นางสาวเมราวดี ดาหมิ
62133017111 นางสาวนูรเรียร� หามะ
62133017112 นายสงวนศักด์ิ รัตนพรหม
62133017113 นางสาวนัฎทิกานต� ชุมทอง
62133017114 นางสาวปาณิสรา สวนพานิชย�กุล
62133017115 นางสาวพารีดา บินอุเซ็ง
62133017116 นายพลกฤต บุญรัตน�
62133017117 นางสาวชุลีพร ดําแปJน
62133017118 นางสาวอัสณีย� กุลบาล
62133017119 นางสาวสิริรัตน� หมานละโต?ะ
62133017120 นายคอลิค สาและ
62133017121 นายมุขตาร� มะลี
62133017122 นางธนพร แสงวิศิษฎภิรมย�
62133017123 นางกาญจนี มาปะ
62133017124 นางสาวอามีเน?าะ อิหมํ่าเหม
62133017125 นายธนพล อินทระ
62133017126 นางสาวสานิต1า เต?ะโกบ
62133017127 นายสุริยา เจะมิง
62133017128 นางสาวอาลีญา องศารา
62133017129 นายมหามัดอัดนัน อาแซ
62133017130 นางสาวธัญญา ตอหิรัญ
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62133017131 นางสาวพลอยไพลิน ดารากัย
62133017132 นางสาวซัลมา การดี
62133017133 นางสาวมูรียานี ยา
62133017134 นายวรกิจ สุวรรณะ
62133017135 นางสาวนุจณีย� แดสา
62133017136 นายยูหรีด เหมสลาหมาด
62133017137 นางสาวป�ยณัฐ ปราบปราม
62133017138 นางสาวเกวลิน เมโส
62133017139 นางสาวมัรยัม สือมุ
62133017140 นางสาวกูสะ กูโตง
62133017141 นางสาวศศิชา ศรีระสันต�
62133017142 นายเนติวัฒน� รัตนวรรณ�
62133017143 นายปริวัฒน� เหมาะเจริญ
62133017144 นางสาวชนัญธิดา ด1วงคง
62133017145 นางปาตีเมาะ สันตตินบีวงศ�
62133017146 นายบูรฮันย� หลีขาว
62133017147 นายกฤติน เจริญกุล
62133017148 นางสาวศศิธร แซ6ซู
62133017149 นางสาวกิตติลักษณ� ทิพย�มณี
62133017150 นางสาวนันทนา จันทร�เพ็ชร
62133017151 นางสาวโซเฟDย โดตะเซะ
62133017152 นางสาวนูรีตา สาและ
62133017153 นางสาวปานิสรา สุตาติ
62133017154 นางสาวไซตง หะยีมะ
62133017155 นายจิรัฐเกียรติ เดชาวุฒิกุล
62133017156 นางสาวกัญญาภัทร กัญจนกาญจน�
62133017157 นางสาวช6อผกา นวลสมอ
62133017158 นายเจนณรงค� กิตติวิศิษฏ�
62133017159 นางสาวโนรีตา ดาโอ?ะ
62133017160 นางสาวซูไกนะ แวดือราแม
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62133017161 นางสาวศิริพร ศรีเปารยะ
62133017162 นางสาวรุจรินทร� ชูสว6าง
62133017163 นางสาวลดาวรรณ สุกใส
62133017164 นางสาวสุรัยญา เด็งระกีนา
62133017165 นางสาวกมลชนก เดือนเพ็ญ
62133017166 นางสาวนัฎรีญา ดีละมัน
62133017167 นางสาวสุภลักษณ� ไหมสีเสน
62133017168 นางสาวศิรินาถ สุวรรณรัตน�
62133017169 นางสาวภัทรสุดา อินทเรย�
62133017170 นางสาวซาตีลา ปะสะกอ
62133017171 นางสาวนูรฮาตีนี หะมะ
62133017172 นางสาวอัญมณี แซ6ถ6อง
62133017173 นางสาวกัญณภัทร ศรีจันทร�อินทร�
62133017174 นายบุญศิริ ศรีจันทร�
62133017175 นายปBณณธร ทองบุญ
62133017176 นางสาวพัชริศา มาลาวงค�
62133017177 นางสาววิลดาญ เด6นดารา
62133017178 นายนพดล เร6สัน
62133017179 นางสาวกานต�สินี จินดากาญจน�
62133017180 นายศราวุฒิ พวงมณี
62133017181 นางสาวราฮีมะฮ� อับดุลเลาะ
62133017182 นางสาวธีรชญาน� วิชัย
62133017183 นางสาวมานิตา มุสิกะไชย
62133017184 นางสาวสุดารัตน� สนดี
62133017185 นางสาววีรนุช โสดสลาม
62133017186 นายเจ?ะรุสดี ยะปา
62133017187 นางสาวสาริศา วทานิยะกุล
62133017188 นางสาวอัณศิกานต� สิกขฤทธ์ิ
62133017189 นางสาวฟาตีฮะห� ยะโก?ะ
62133017190 นางสาวผาสุข เพ็ชรกิจ
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62133017191 นางสาวจุฬาลักษณ� กิตติยวาณิชย�
62133017192 นางสาวกันทิมา ขาวสังข�
62133017193 นายนราวิชญ� เพชรไพศาล
62133017194 นายอาหามะ ผูหาดา
62133017195 นางสาวปาริดา สองเมือง
62133017196 นางสาวฐานียา ขันทกะพันธ�
62133017197 นางสาวชลธิชา สงจันทร�
62133017198 นางสาวมาญีดะ จินตรา
62133017199 นายชิษณุพงศ� แปJนไทย
62133017200 นายอภิสิทธ์ิ หะยีอุมา
62133017201 นางสาวศศิธร อกนิษฐ�
62133017202 นางสาวรัตนาภรณ� สรายุทธพิสัย
62133017203 นายณรงค�ฤทธ์ิ คล1ายศรีบุญ
62133017204 นางสาวอัญธิกา คงสมแก1ว
62133017205 นายสถาพร พวงแก1ว
62133017206 นางสาวพรสุดา พิทักษ�กิจ
62133017207 นางสาวเต็มฟJา แสงสุริยา
62133017208 นางสาวเบญจพร ฉิมเมือง
62133017209 นางสาวชนษวรรณ สุวรรณโณ
62133017210 นางสาวณัฐภรณ� ผอมดํา
62133017211 นางสาวซานียะห� สาเหมาะ
62133017212 นางสาวนัฏฐิรา กรมเมือง
62133017213 นางสาวภัทรนันท� เจริญผล
62133017214 นางสาวสุธาดา ช6วยทอง
62133017215 นายวิฑูรย� เกียรติตระกูล
62133017216 นางสาวสมฤดี วงษ�สวัสด์ิ
62133017217 นายภาณุวัฒน� อักษรวงศ�
62133017218 นางสาวกรภศุ สุวรรณเมือง
62133017219 นางสาวศุภนิจ เพชรรัตน�
62133017220 นางสาวนิฮูดา แวโดยี
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62133017221 นางสาวฟาดีละห� ซีนา
62133017222 นายเชิดศักด์ิ แก1วสว6าง
62133017223 นายวรงค�รัชต� มณีพันธ�
62133017224 นางสาวมณฑนี ยงยศย่ิง
62133017225 นางสาวณัฐธิดา เทพทวี
62133017226 นางสาวจุฑามาศ แก1วจินดา
62133017227 นางสาวมายีดะห� แวนะลัย
62133017228 นางสาวมารีณา เตาะสาตู
62133017229 นางสาวสิรดา โส?ะหน6าย
62133017230 นางสาวกนกวรรณ ชิตทะวงศ�
62133017231 นางสาวพัสราภรณ� ละใบสอาด
62133017232 นายสูไฮมี แปแนะ
62133017233 นางสาวตรีชฎา อาลีดีมัน
62133017234 นางสาวมูนีเราะห� เวาะสะ
62133017235 นางสาวปาลิตา ศึกหาญ
62133017236 นางสุธิดา นวลเจริญ
62133017237 นายทนงศักด์ิ พูลเทพ
62133017238 นายจิรพงศ� มาหลง
62133017239 นางสาวอามิตตา หอมหวาน
62133017240 นางสาวสิริลักษณ� แก1วหลิบ
62133017241 นางสาวสิริกร บุญพหุลา
62133017242 นางหนึ่งฤทัย ช6วยนา
62133017243 นายศุภฤกษ� รุ6งเรือง
62133017244 นางสาวรอยฮัน โตะลากอ
62133017245 นายพงศ�ศิริ เพชรบริสุทธ์ิ
62133017246 นางสาวตัญWุตา นิศวอนุตรพันธ�
62133017247 นางสาวอัฟรีน เตะหมัดมะ
62133017248 นางสาวเฌอรินทร� หวันอาหลัง
62133017249 นางสาวอัมพิรา เสน6หา
62133017250 นายวิรัตน� เกษมสุข
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62133017251 นางสาวนิชาภัทร แสงแก1ว
62133017252 นางสาวกัณฑิมา ทองอร6าม
62133017253 นางสาวรุสฮัยลา โกะจับ
62133017254 นางสาวน้ําทิพย� กําเหนิดทอง
62133017255 นายกิตติชัย ไชยแก1ว
62133017256 นางสาวจรณา อุทุมพร
62133017257 นางสาวจุรีรัตน� ว6องกิตติศักด์ิ
62133017258 นางสาวกัลยาณิกา วันสม
62133017259 นางสาวอริสรา มุ6งแสง
62133017260 นางสาวปBณฑารีย� อวยจินดา
62133017261 นายไพรินทร� พูลแก1ว
62133017262 นางสาวชนกนาถ สุขสุวรรณ�
62133017263 นางสาวลลิดา เรืองฉิม
62133017264 นางสาวพรรณี ขาวนวล
62133017265 นางสาวนาดี มอลอ
62133017266 นางสาววิวรรณ มามะ
62133017267 นางสาวนิโลบล อาภรณ�ศรี
62133017268 นางสาวทิพวรรณ พตพันธ�เลิศ
62133017269 นางสาวกอตีเยาะ เจ?ะดาโอะ
62133017270 ว6าที่ ร.ต.หญิงกุลนิตา ยอดเอียด
62133017271 นางสาวรอฮานีย� มามะ
62133017272 นางสาวจรัสศรี จันสรง
62133017273 นางสาวพรพัสตร� ช6วยบํารุง
62133017274 นางสาวเจนจิรา วิจะสิกะ
62133017275 นางสาวกรัชกาย บุญมีโชติกุล
62133017276 นายเกียรติศักด์ิ เถกประสิทธ์ิ
62133017277 นางสาวนิฤมล เกิดมี
62133017278 นางสาวรอฮานา เพชรชูทอง
62133017279 นางสาวดวงกมล พรอนุวงศ�
62133017280 นายธนิสรณ� จิตภักดี
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62133017281 นายอารีฟDน มะดุมิง
62133017282 นายสิรวิทย� ตาเยะ
62133017283 นางอังคณา พันธุสะ
62133017284 นางสาวธัญญารัตน� ภูมิสถิตย�
62133017285 นางสาวไอรดา แตสูเด็ง
62133017286 นางสาววนิตา เอี่ยมสอาด
62133017287 นางสาวสุวรรณี ยูโซะ
62133017288 นางสาวปBณณพร คงอาวุธ
62133017289 นายภาสวิชญ� บุญเดช
62133017290 นางสาวธิติยา สุขลิ้ม
62133017291 นางสาวโสภิญญา รักทองจันทร�
62133017292 นางสาวมัชณีย� ยีโกะ
62133017293 นางสาวทิพย�มณฑา หนูญวน
62133017294 นางสาวแวไลลา แวหะยี
62133017295 นางสาวปรียามาส สะลิมาต
62133017296 นายวงศธร สุขนิตย�
62133017297 นางสาวฟ�ตรีน6า หะยีแวดือเระ
62133017298 นายโซเฟDยน ศรีตุลาการ
62133017299 นางสาวสุพรรษา หนูสุวรรณ
62133017300 นางสาวนาตยา แสงเงิน
62133017301 นางสาวธนารีย� แซ6จุง
62133017302 นางสาววัชรี ศรีราม
62133017303 นางสาวซัลมา โตะเย็ง
62133017304 นางสาวเมษิญา บินล6าหมาน
62133017305 นางสาวทิพยเนตร จงจิตร
62133017306 นายปฐมพงศ� อารีสุข
62133017307 ว6าที่ร1อยตรีพัทธพล ดํามิตร�
62133017308 นางสาวปวีณ�นุช ด1วงสูงเนิน
62133017309 นางสาวสุชิกาญจน� รักรงค�
62133017310 นายตัสนีม หละตํา
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62133017311 นางสาวพรนิภา เหลืองศิริ
62133017312 นางสาวเบญจวรรณ คํารศ
62133017313 นายอาฟารุส ยะปา
62133017314 นางสาววิไลพร เจริญสุข
62133017315 นางสาวรูฆายะห� อาลี
62133017316 นางสาวอัยนาอ� หะยีดอเลาะ
62133017317 นางสาวปBทมา บินเจะเฮาะ
62133017318 นางสาวสุธามาศ แปJนคง
62133017319 นายกิตติพงศ� ชูศรี
62133017320 นางมาเรียม มูนะ
62133017321 นายธนชาติ นพสินธุ�
62133017322 นายณัฐพล ฤทธิเดช
62133017323 นางสาวนันฑิรัตน� เนื้อน1อย
62133017324 นางสาวสุภิญญา เคหาแก1ว
62133017325 นายอาเรฟ ยือแร
62133017326 นางสาวจิราพร พูลสง
62133017327 นางสาวรุสมานี อาแว
62133017328 นางสาวภัสรา เก็มเบ็ญหมาด
62133017329 นางสาวประติภา มุกดา
62133017330 นางสาวดมิสา จันทร�วิเชียร
62133017331 นางสาวนูรีตา ยะโกะ
62133017332 นางสาวอาดีลา ยูโซ?ะ
62133017333 นายจิรานุวัฒน� นิลสุวรรณ
62133017334 นางปุณิกา เมฆประยูร
62133017335 นางสาวกนกพร ชูแก1ว
62133017336 นางสาวอริสา พัวเจริญเกียรติ
62133017337 นายศาสตรา มาแอเคียน
62133017338 นางสาวกนกกาญจน� เฉิดฉ้ิม
62133017339 นายปานศักด์ิ ปริงทอง
62133017340 นางสาวธัญสุดา มานะชํานิ
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62133017341 นายเมธา เสนะกูล
62133017342 นางสาววาสนา รัตนา
62133017343 นางสาวดวงขวัญ หัสไทรทอง
62133017344 นางสาวเพ็ญวดี ช6วยบุญชู
62133017345 นางสาวสุนิตา หะยีการี
62133017346 นางสาวอังศนา เพชรรัตน�
62133017347 นางสาวณัฐสิมา ณ ดํา
62133017348 นางสาวนุชวรา จ6าวิสูตร
62133017349 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณกิจ
62133017350 นางสาวสุชานัน ธีรภาพขจรเดช
62133017351 นางสาวนูรอัยณี เจ?ะเต?ะ
62133017352 นางสาวใยนะ จอเตะ
62133017353 นางสาวสลิสา สุขสง6า
62133017354 นางสาวฐานิกา แก1วทองพันธ�
62133017355 นางมาลี รัตน�น1อย
62133017356 นางสาวศุภานี วัชระ
62133017357 นายวิชชากร ขาวสุด
62133017358 นายกฤษณุ พันธ�หล6อ
62133017359 นางสาวภัสสร คงเด็ด
62133017360 นางสาวอลิตาร� ศรีชาเยศ
62133017361 สิบตํารวจโทนพรัตน� อ1นทอง
62133017362 นายบุญฤทธ์ิ เอียงอิ่ม
62133017363 นางสาวรัตติยา แซ6อุ6ย
62133017364 นางสาวฮายาตี ดาโอ?ะ
62133017365 นางสาวกิตติวรา บุญเดช
62133017366 นางสาวนิชาภา กิจทวีอุดมโชติ
62133017367 นางวรรณี มุสิกโร
62133017368 นางสาวมาเรียม มะแซ
62133017369 นางสาวรอปDอ?ะห� สาเม?าะ
62133017370 นางสาวจุฑามาส สายัณห�
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62133017371 นางสาวโนรีตา มิง
62133017372 นางสาวอัสมา อุเจ?ะ
62133017373 นางสาวรัตติกาล บุรุษราษฎร�
62133017374 นางสาวนูไรฮัน ฮะ
62133017375 นางสาวซารีนา ซิตีมะนุง
62133017376 นางสาวแวนะ แวจิ
62133017377 นายธันยวิทย� มินทการ
62133017378 นางสาวพันธ�ทิวา บุญอนันต�
62133017379 นางสาวธิดารัตน� สุริยะผล
62133017380 นางสาวอักมาร� เจ?ะเลาะ
62133017381 นายภูมินันท� หีมหมัด
62133017382 นางสาวเบญจมาภรณ� ทองเด็จ
62133017383 นายพรภวิษย� เมฆินทรางกูร
62133017384 นายภูวณัจ อิสโม
62133017385 นางสาวชมพูนิกข� ยอดเพชร
62133017386 นางสาวอนุธิดา อาพันธ�พฤกษ�
62133017387 นางสาวสุกัญญา บุญรุย
62133017388 นางสาวอันธิกา ช6วยบํารุง
62133017389 นางรติรส พรมแก1ว
62133017390 นางสาวมูนีเราะห� สาเมาะ
62133017391 นางสาวสิรินทรา โชติพิพัฒน�วรกุล
62133017392 นางสาวทิพย�วรรณ บุญถึงจิตต�
62133017393 นางสาวนาดียะห� การีจิ
62133017394 ว6าที่ร1อยตรีหญิงพิจิตรา สัณห�พานิชกิจ
62133017395 นางสาวกวินา ช6วยมณี
62133017396 นางสาวอิสราภรณ� จันทร�เอียด
62133017397 นางสาวนูรี ตํารามัน
62133017398 นางสาวศศิธร จันทร�หนู
62133017399 นางสาวกานต�ชนา แซ6ลิ่ม
62133017400 นางสาวกานดา เหลาะโต?ะหมัน
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62133017401 นางสาวภัทราภรณ� นวลขาว
62133017402 นางสาวสุดารัตน� ชูทอง
62133017403 นางสาวศุภมาศ ประทุมวัลย�
62133017404 นางสาวกชกร อุไรกุล
62133017405 นางสาวนูรียา บัวเพ็ชร
62133017406 นางสาวสุนิสา กานู
62133017407 นางสาวชุติมณฑน� วัฒนะโชติ
62133017408 นางสาวอโรญา ทองสุข
62133017409 นายนรินทร� ชูเท1า
62133017410 นางสาวมณฑิตา ศรีพล
62133017411 นางรอกีเย?าะ บาเหะ
62133017412 นายสุพจน� ฮกเส1ง
62133017413 นายมาริษ อรัญ
62133017414 นางสาวเรวดี ช6วยเกลี้ยง
62133017415 นางสาวมารินี บันนาพงศ�
62133017416 นายภานุกร อ6อนประสงค�
62133017417 นางสาวสกุณา เล็กบางพงค�
62133017418 นางสาวอินทิรา สุวรรณม่ิง
62133017419 นางสาวรูไฮนี ดอเล?าะ
62133017420 นายไชยวุธ ล6าหมัน
62133017421 นางสาวสุภาวดี รอดบัวทอง
62133017422 นางสาวพัชราภรณ� โทบุรี
62133017423 นางสาวสุชัญญา หนูน1อย
62133017424 นายณัฐพล หลีหมาด
62133017425 นางสาวอังคณา ทองเรือง
62133017426 นางสาววรรณิษา สุทธา
62133017427 นางสาวดารณีรัตน� ลุกเซ็น
62133017428 นางสาวกนกพร เหมรัตน�
62133017429 นางสาวสุมณฑา แก1วประจุ
62133017430 นายจารึก แก1วมณี
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62133017431 นายกฤษฎา อะริรัตน�
62133017432 นางสาวอรทัย นวลใย
62133017433 นายพงศ�ภัค คงมาก
62133017434 นายฤทธิชัย วงค�ชู
62133017435 นางสาวรุ6งทิพย� พูลสวัสด์ิ
62133017436 นางสาวอําพร ใจกล1า
62133017437 นางสาวสิริหทัย พรหมจันทร�
62133017438 นายชลกานต� ขวัญนาวารักษ�
62133017439 นางสาวยุวดา ทองหลิม
62133017440 นางสาวชื่นกมล เอี่ยมสุวรรณ
62133017441 นางสาวนนทกร แก1วสุวรรณ
62133017442 นางสาวกรกนก จันทร�เทพ
62133017443 นางสาวพรทิพย� ยาวงษ�
62133017444 นางสาวมาตาตา สมจิตต�
62133017445 นางสาวนิรนาท นิสะนิ
62133017446 นายภูวิศ สวัสดิรักษา
62133017447 นางสาวสาพียะห� มูซอ
62133017448 นายกิตติกร จิรเจริญเวศน�
62133017449 นางสาวนุศรา สําลี
62133017450 นางสาวปองนุช แถวแก1ว
62133017451 นางสาวธาริณี มาสรักษา
62133017452 นางสาวอาภาศรี ฉายรุ6งเรือง
62133017453 นางสาวชนัสฐา คณะทอง
62133017454 นางสาวสุธาสินี ตําภู
62133017455 นางสาวรัชดาภรณ� คงประพันธ�
62133017456 นางสาวสุมณฑา จินาล6อง
62133017457 นางสาวจิราภรณ� ปราบปรี
62133017458 นางสาวซาบารียะห� ตาแมะ
62133017459 นางสาวกชกร สุวรรณ�จํารูญ
62133017460 นายไพซอล หลงจิ
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62133017461 ว6าที่ร1อยตรีหญิงภรณภา นามวงศรี
62133017462 นางสาวมณีรัญ ศรีสุข
62133017463 นางสาวรอสนา ยูโซ?ะ
62133017464 นายอิบรอเฮง บาหะ
62133017465 นางสาวธันญารัตน� มะแซ
62133017466 นางสาวอัสมา หมัดอาดํ้า
62133017467 นายอุสมาน ไซดี
62133017468 นางสาวฟารีซา ศิริวัฒน�
62133017469 นางสาวศุภิกา บั้นบูรณ�
62133017470 นางสาวอลิตา หลําบ?ก
62133017471 นางสาวเขมจิรา รัตนะ
62133017472 นางสาวไซนับ สะอะ
62133017473 นายทัพทิวา นามวงษ�
62133017474 นางสาวศศิภรณ� แซ6ลิ่ว
62133017475 นางสาวรอซีดะ มะเซ6ง
62133017476 นางสาวศศิกานต� วงศ�กระจ6าง
62133017477 นายกิตติศักด์ิ ชุมพันธ�
62133017478 นางสาวนูรอีซัน บินอาแวมามะ
62133017479 นางสาวป�ยรักษ� หนูฤทธ์ิ
62133017480 นางสาวศิริรัตน� พลฤทธ์ิ
62133017481 นางสาวอรอุมา วรรณพงศ�
62133017482 นางสาวพิชญานันท� หมีนเส็น
62133017483 นางสาวสุรียาณี เจ?ะแว
62133017484 นางสาวชุลีภรณ� แก1วเนียม
62133017485 นางสาวโรซัยนีย� ก1อเด็ม
62133017486 นางสาวโซเดีย สุไลมาน
62133017487 นางสาวนริศรา วิญญาศัพท�
62133017488 นางสาวอัสมาอ� อดลสมาน
62133017489 นางสาวทิพย�ราตรี พรหมแก1ว
62133017490 นางสาวนิชดา ศรีสุข
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62133017491 นางสาวฮัปเสาะห� มะเด็ง
62133017492 นางสาวชลาลัย ขาวอินทร�
62133017493 นางสาวป�ยะรัตน� อนันตศาสน�
62133017494 นางสาวมัฌสุรีย� มณีมาศ
62133017495 นางสาวเพชรชฎา สุวรรณโชติ
62133017496 นายธนาธร ศุภรานนท�
62133017497 นายณัฐกร กรองวารี
62133017498 นางสาวรัตติยา บุญรัตน�
62133017499 นางสาวสุวิมล สุพิรัตน�
62133017500 นางสาวเจนจิรา ไชยพูน
62133017501 นางสาวสาวิตรี ขาวอ6อน
62133017502 นายอับดุลรอแม อาแว
62133017503 นายเสรี จุลิวัลลี
62133017504 นายเฉลิมเกียรติ เทพรินทร�
62133017505 นายประเสริฐศักด์ิ ณ เชียงใหม6
62133017506 นางสาวทิฆัมพร เพ็ชรกูล
62133017507 นางสาวรสณี หลงกาสา
62133017508 นายกัปตัน พ6วงสุด
62133017509 นางสาวมูร�นี และแย
62133017510 นางสาวสุรัสวดี เกศสุวรรณ
62133017511 นายปรินทร เพชรอาวุธ
62133017512 นางสาวสุหรรษา มุณี
62133017513 นางสาวธันย�ชนก มูสิกะเจริญ
62133017514 นางสาวโซเฟDยร6า มูนา
62133017515 นายรีดูวัน เล?ะนุ?
62133017516 นางสาวอังคณา หมัดตะทวี
62133017517 นางสาวมาริษา ละเอียดการ
62133017518 นางสาวอานีตา สาแล?ะ
62133017519 นางสาวลัดดาวรรณ แก1วจันทร�
62133017520 นางสาวมัลลิกา พิบูลย�
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62133017521 นางสาวจิดาภา ศรีประเสริฐ
62133017522 นางสาวอิลมี สะดี
62133017523 นางสาววณิชยา ลาโยด
62133017524 นายฌานวิชญ� ฉิมสังข�
62133017525 นางสาวสุพัตรา สมดวง
62133017526 ว6าที่ร1อยตรีประพงค�พันธ� ชูแก1ว
62133017527 นางสาววนิดา ชายหัด
62133017528 นางสาวธิดารัตน� สืบสุวรรณ
62133017529 นางสาวมารีนา สาฟDอีน
62133017530 นายปราศรัย ตันสุย
62133017531 นางสาวนูรไดยอานฮ� เบ็ญฮะสันต�
62133017532 นางสาววนิตา เละสัน
62133017533 นายกีรติ เรืองกูล
62133017534 นางสาวอธิชา บัวชื่น
62133017535 นางสาวขนิษฐา บุญเรือง
62133017536 นางสาวซาวีหย?ะ ดิง
62133017537 นางสาวศวิตา ขุนพิทักษ�
62133017538 นายพลเอก นํานาผล
62133017539 นางสาวซูลยานา ปาแซ
62133017540 นางสาวเจนจิรา ทิ้งเหม
62133017541 นางสาวรุ6งทิวา แก1วสุทธ์ิ
62133017542 นายนาสรีย� มะและเด็ง
62133017543 นางสาววิมลนิจ มะประสิทธ์ิ
62133017544 นางสาวฟ�รดาวซ� เจ?ะแว
62133017545 นางสาวเบญจวรรณ สุขจันทร�
62133017546 นายณรงค�ศักด์ิ วิลัยพงค�
62133017547 นายนิอามาน นิมะ
62133017548 นางสาวสิริพร แซ6ต้ัง
62133017549 นางสาวชนินาถ หมอยา
62133017550 นางสาวสุชากาญจน� รุ6งพุด
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62133017551 นางสาวคเนตรตา แก1วชุม
62133017552 นางสาวนิรฌา เทพวารินทร�
62133017553 นายธนาธิป สังฆะโต
62133017554 นางสาวป�[นนุช ป�[นทองพันธุ�
62133017555 นายจิตติพัฒน� รักษ�ทอง
62133017556 นางสาวเชาวนี พรหมภักดี
62133017557 นางสาวสุภาพร ประทุมเมศ
62133017558 นายมูฮําหมัด สามะอาลี
62133017559 นางศิริลักษณ� อาญาพิทักษ�
62133017560 นางสาวเขมกร ฟองคชพงษ�
62133017561 นางสาวทัณฑิชา ละม6อมงาม
62133017562 นางสาววิภาวรรณ โค1วทวีรุ6งโรจน�
62133017563 นายนราธร ย้ิมเมือง
62133017564 นางสาวสุภัสสร เสนเนียม
62133017565 นายอาลีฟ เลาะมะ
62133017566 นางสาวฮานาน ซาติ
62133017567 นางสาวสะดีนา หลีเจริญ
62133017568 นางสาวป�ยะนันท� กิจงาม
62133017569 นางบุษราภรณ� เสนาจิตร
62133017570 นายพัทธดนย� มัคพันธวงษ�
62133017571 นางสาวปภาพินท� เรืองนิ่ม
62133017572 นางสาวชนิภา บุญกิจ
62133017573 นางสาวสิริกร ป�[นทองพันธ�
62133017574 นางสาววรรณจกร มีชัย
62133017575 นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน�
62133017576 นายสุริยะ ภิรมย�พร
62133017577 นางสาวนลินี หะยีปDเย?าะ
62133017578 นายมุสตากีม เจ?ะหะ
62133017579 นายอานิส ปูเต?ะ
62133017580 นายชุมพล ศรีวรรณ
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62133017581 นางสาวณัฐิดา ทองเกลี้ยง
62133017582 นางสาวรูพีดา บูละ
62133017583 นายกฤษณกร สิงคมาศ
62133017584 นางสาวอัจฉรา พรหมณ�เสนะ
62133017585 นางสาววันฮุสนา บอสู
62133017586 นางสาวสุธิดา ย6องเซ6ง
62133017587 นางสาวสาฟDน?ะห� หะมัด
62133017588 นายอีรฟาน ซาฟรุ
62133017589 นายฮาบี๊บ หาดเนิน
62133017590 นางสาวธุสาวดี ทองนวล
62133017591 นางสาวป�ยดา รามันบุตร
62133017592 นางสาวรัชนีภร ละอองเทพ
62133017593 นางสาวมาลินี ก]งอุบล
62133017594 นางสาวมัรดียะห� รู1เจน
62133017595 นางสาวอนุจินต� เทพโยธิน
62133017596 นายศฤงคาร พงศ�สุวรรณ
62133017597 นายฟุรกรณ� หะยีอิสมาแอ
62133017598 นางสาวนัสวี นิสนิ
62133017599 นางสาวนพวรรณ เปสิโต
62133017600 นางสาวสุรีย�พร วะจิดี
62133017601 นายศรายุธ ศรีระษา
62133017602 นางสาวกนกวรรณ แสงทอง
62133017603 นายโสภณ คงทอง
62133017604 นางสาวอุบลรัตน� พิทักษ�
62133017605 นางสาวสุนิศา ศิริพันธ�
62133017606 นางสาวอรอุษา หลากคุณากร
62133017607 นางสาววลัยลักษณ� แก6นจันทร�
62133017608 นางสาวผุสดี ศรีเผือก
62133017609 นางสาวณัฐิกานต� สมจริง
62133017610 นายเกริกชัย สังข�สุวรรณ
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62133017611 นางสาวรัศมี กระจ6างโลก
62133017612 นายพงศ�พิพัฒน� อินตาพวง
62133017613 นางสาวกุณฑีรา นรสิงห�
62133017614 นางสาวเกวลิน ปราบจิตร
62133017615 นายปBญญา มูเก็ม
62133017616 นางสาวอรอุมา อ6อนรู1ที่
62133017617 นายวรโชติ ลีงอกือจิ
62133017618 นางสาวนัสเราะฮ� เหล็มปาน
62133017619 นางสาวพรสวรรค� เฉลิมยานนท�
62133017620 นางสาวแวฮานีซะห� แวดือมาลอ
62133017621 นางสาวสาหรอ ชูแก1ว
62133017622 นางสาวมารีนา แวหะยี
62133017623 นางสาวซูไฮนี ลาเต?ะ
62133017624 นางสาวก่ิงฝJาย ศิริวงศ�
62133017625 นางสาวพเยาว� สุกใส
62133017626 นายฐานันดร� สุทธิศักดา
62133017627 นางสาวลลิตา สาแมบากอ
62133017628 นางสาวนิสา จันทร�บูรณ�
62133017629 นางสาวณัชนภัสร� ปBกสัน
62133017630 นายเจริญจิตต� ฟองแก1ว
62133017631 นายอดิศักด์ิ เจริญลาภ
62133017632 นางสาวธนิกานต� หวานดี
62133017633 นางสาวฮาสานะห� มะ
62133017634 นางสาวนันทิตา หะยีกาเซ็ง
62133017635 นายพงศ�สิทธ์ิ ชูชุม
62133017636 นายภคพล เมธีลักษณ�
62133017637 นายเมธี นพนิตย�
62133017638 นางสาวมาทินี ขุนศรี
62133017639 นางสาววรารัตน� คงรอด
62133017640 นางสาวประกายแก1ว อาระลา
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62133017641 ว6าที่ร1อยตรีหญิงศุภลักษณ� มณีโชติ
62133017642 นางสาวกนกกาญจน� ว6องธวัชชัย
62133017643 นายอับดุลเลาะ อูมา
62133017644 นางสาวนัซมีย� ลาเต?ะ
62133017645 นางสาวสุพัตรา เรืองทอง
62133017646 นายสุธิพงศ� เสดเสน
62133017647 นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสด์ิ
62133017648 นางสาวอภิรุจี แสงสุวรรณ�
62133017649 นางสาวชนม�นิภา ทุ6มแก1ว
62133017650 นางสาวฟ�รดาว เจ?ะแบเฮง
62133017651 นางสาวอัสมะ ปุนยัง
62133017652 นางสาวศศิธร อ6อนสันต�
62133017653 นางสาวเกศริน บินสัน
62133017654 นางสาวโนศรียา ราชาวนา
62133017655 นางสาวพิมพ�พิไล เกษเจริญคุณ
62133017656 นางสาวสารูวะห� สาแม
62133017657 นางเกษร รักษรัษฎา
62133017658 นางสาวสุธิตา อ6อนแก1ว
62133017659 นางสาวณัททชา สว6างรัตน�
62133017660 นายพนมกร น1อมสุทธิกุล
62133017661 นางสาวมัณฑนา เส1งเอียด
62133017662 นายสุไฮมี บระอาซัน
62133017663 นายบรรลือศักด์ิ สู6สมแก1ว
62133017664 นางสาวกัลยา บุญญามณี
62133017665 นางสาวเนตรศิริญญา ชยันต�ชวนันท�
62133017666 นางสาวอุไรวรรณ อินทร�ปราบ
62133017667 นางสาวอาอีฉ?ะ หมัดเหล็ม
62133017668 นางสาวอรสุดา น1อยจ1อย
62133017669 นางสาวฟ�รมีย� เลาะ
62133017670 นางสาวประภาศรี เวชกะ
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62133017671 นางสาวละเมียด สร1างอําไพ
62133017672 นางสาวฟารีน มะดิง
62133017673 นายวิทิตพงศ� บุญยก
62133017674 นายปรเมศวร� วงษ�มาก
62133017675 นายณัฐพล เถาถวิล
62133017676 นายโฆษิต เดิมหลิ่ม
62133017677 นายเธียรวุฒิ บุญคง
62133017678 นางสาวธัญญารัตน� บุญคํา
62133017679 นายซัยดี บาเหะ
62133017680 นายสมรักษ� ดําราม
62133017681 นางสาวธิดารัตน� ยงยศย่ิง
62133017682 นางสาวสุรัยญา แวหะยี
62133017683 นายภูเกียรติ เพ็ชรแสง
62133017684 นายกิตติศักด์ิ สุวรรณประไพ
62133017685 นางสาวเกล1าลฎา ปรุเขตต�
62133017686 นางสาวนาโซพะห� สามะแก
62133017687 นายชาญวุฒิ ช6วยนุกูล
62133017688 นางสาวจิราภรณ� แสงเก้ือหนุน
62133017689 นางสาวฮาสือนะห� อาแวฮาโละ
62133017690 นางสาววรวรรณ ทิวาลัย
62133017691 นางสาวรัตนาวดี เตชวรรณโต
62133017692 นายตักสิน คงร6ม
62133017693 นางสาวป�ยะฉัตร เพ็ชรคง
62133017694 นางสาวเพียงขวัญ ใจโต
62133017695 นางสาวสิริภาพร คงเย็น
62133017696 นางสาวธารินี ฤทธิบูรณ�
62133017697 นายวิฑูร จันทรประดิษฐ
62133017698 นายอารีฟ จานิ
62133017699 นางสาววรัทยา เวชรังษี
62133017700 นางสาวธัญจิรา หวานแก1ว
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62133017701 นายสัญชัย จันดาวัลย�
62133017702 นางสาวสุธาดา ยกฉวี
62133017703 นายอาดีนันต� ดือราซอ
62133017704 นางสาวฐิติรัตน� คลังน1อย
62133017705 นายณรงค�กร ธรรมชาติ
62133017706 นางสาวณัฐวิภา จันทร�ทวี
62133017707 นางสาวอารีนา ตาเหร�
62133017708 นางสาวฮินโด6น เส็มย1ง
62133017709 นางสาวซูยานา หะมะ
62133017710 นายภัทรศักด์ิ มะเด่ือ
62133017711 นางสาวลลิตา หัสตุด
62133017712 นายมุฮตาซีดีน เดียได
62133017713 นางสาวชยานุช มณีโชติ
62133017714 นางสาวสราวรรณ และหวัง
62133017715 นางสาวศุภางค� ดําละเอียด
62133017716 นางสาวณัฐติยา พรหมณี
62133017717 นางสาวอาดีละห� กาโฮง
62133017718 ว6าที่ร1อยตรีหญิงปรีด์ินุช นวลเอียด
62133017719 นายปBญญาพล ทองคํา
62133017720 นางสาวเครือมาศ สุขโข
62133017721 นายนฤชิต สิงห�แก1ว
62133017722 นางสาวเกษสุดา เพ็ชรศรี
62133017723 นายณัฐวุฒิ คงไข6
62133017724 นางสาวคอไซหม?ะ บาโด
62133017725 นางสาวจุฑารัตน� อุปถัมภ�
62133017726 นายวีระศักด์ิ เพชรสํารวล
62133017727 นายภูริพันธุ� ศรีต้ังวงศ�
62133017728 นางสาวเบญจวรรณ ชมรูปสวย
62133017729 นางสาวกัญญามาศ นามศิริ
62133017730 นางสาวรัตนาวดี เพ็ชรศรี
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62133017731 นางสาววันวิสา สังข�วงศ�
62133017732 นางสาวฤทัยรัตน� บัวทอง
62133017733 นางสาวปBณณภัทร ทองได1หนู
62133017734 นายวุฒิชัย รองเมือง
62133017735 ว6าที่รตหญิงรุสริน อาแด
62133017736 นางสาวจุฑามาศ จันทร�สีนาค
62133017737 นายนูรูดิง สาแม
62133017738 นางสาวจิรา แกล1วกล1า
62133017739 นางสาวดาราวรรณ บุญมาก
62133017740 นายกฤษฎา แสงจง
62133017741 นางสาวพิมพ�ประภา แปJนเส1ง
62133017742 นางสาวสุธานี นวลจันทร�
62133017743 นางสาวณิชกานต� อาคาสุวรรณ
62133017744 นางสาวธันย�รดา แก1วแกมกร
62133017745 นางสาวอุมารินทร� เรืองดิษฐ�
62133017746 นางสาวกลันทิกา ทองเกียจ
62133017747 นางสาวโรสนา อะหลี
62133017748 นางสาวรุสมี หะนิซู
62133017749 นางสาวซาฮูร6า ฮะมะ
62133017750 นางสาวกฤษณา แก1วประเสริฐ
62133017751 นางสาวอายูซ?ะ อารง
62133017752 นางสาวปวีณา สาแล
62133017753 นายอวตาร ชัยสวัสด์ิ
62133017754 นางสาวกีญาภัทร� เจียรศิริ
62133017755 นางสาวปBฐมพร บิลเดช
62133017756 นายพงศธร คล1อยอุดม
62133017757 นางสาวนาถฤดี แก1วยศกุล
62133017758 นางสาวลลิตภัทร วณิกสัมบัน
62133017759 นางสาวปBทมา หงษ�บิน
62133017760 นางสาวอมลวรรณ ชุ6มชื่น
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62133017761 นายจักริน ภักดีสุวรรณ
62133017762 นางสาวป�[นแก1ว แท6นดี
62133017763 นายธนวัฒน� สุจริตธุระการ
62133017764 นางสาวเยาวเรศ หนูมาก
62133017765 นางสาวนูรฮายาตี ดาโอะ
62133017766 นายวีรพัฒน� เจ่ียงเพ็ชร
62133017767 นางสาวณัฐกานต� รอดเพ็ง
62133017768 นางสาวณัฏฐณิชา กิติยามาตร
62133017769 นางสาวอุบลวรรณ ทองปา
62133017770 นางสาวอมรรัตน� คงคีรี
62133017771 นางสาวคอลีละห� ดามัน
62133017772 นางสาวสุชาดา นิ่มวุ6น
62133017773 นางสาวจันทร�จิรา ปูทองจันทร�
62133017774 นางสาวจริยาภรณ� มานะการ
62133017775 นางสาวพิชญ�สินี บุญยอด
62133017776 นางสาวกันย�ญรัสม์ิ ชูไชยยัง
62133017777 นางสาวอาแอเสาะ จิการะจิ
62133017778 นางสาวเบญจมาศ คงเจ1าพุก
62133017779 นางสาวศิโรรัตน� สีสําลี
62133017780 นางสาวอุไรรัต อาแวอีแต
62133017781 นางสาวโยษิตา สุดาวีระ
62133017782 นางสาวณัฐณิชา บุญชัย
62133017783 นางสาววิรัชนก เพชรยาบาล
62133017784 นางสาวณัฏฐณิชา จันทกูล
62133017785 นางสาวสุนิตษา ชนะวรรณโณ
62133017786 นางสาวธัญชนก ไชยชนะ
62133017787 นางสาวธัญญาภรณ� แก1วฉาย
62133017788 นางสาววลัยพร แรกคํานวน
62133017789 นางสาวศิริรัตน� ถาวรธรรมรัตน�
62133017790 นางสาวพิชญ�ศิภรณ� เฉลิมสุข
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62133017791 นางสาวภิสุชา เบ็ญหมัด
62133017792 นางสาวจิตรา สุวรรณราช
62133017793 นางสาวนูรฮายาตี อามะ
62133017794 นางสาววิริศรา ดําประสงค�
62133017795 นายณัฐพงศ� สืบย้ิม
62133017796 นางสาวเกศินี สุขเพ็ชร
62133017797 นางสาวประภัสสร ประสมศรี
62133017798 นางสาวศรัญญา ยาโกะ
62133017799 นางสาวเบญญทิพย� บัวจันทร�
62133017800 นางสาวภนิตา ถ่ินทะเล
62133017801 นางสาวสุภาวดี แก1วสมบูรณ�
62133017802 นางมณี ถีราวุฒิ
62133017803 นางสาวปานตา อาแด
62133017804 นางสาวสุนิษา เสาร�พูน
62133017805 นางสาวนีสรีน อ6อนเกลี้ยง
62133017806 นางสาวจินดาพร เพ็ชร�ชระ
62133017807 นางสาวภัทรวดี กาสรสุวรรณ
62133017808 นางสาวนิรูนีตา มะมิง
62133017809 นางเบญจวรรณ เก้ือหนุน
62133017810 นายอาบูบักรี บินอีซอ
62133017811 นางสาวอธิชา พิพิธภักดี
62133017812 นางสาวซาซีย?ะ หมะบ?ะ
62133017813 นายวรัญWู ชูหะรัญ
62133017814 นางสาววันเพ็ญ ชุมเหมือน
62133017815 นางสาวหนึ่งฤดี ดินแดง
62133017816 นางสาวกนกพร จงคดี
62133017817 นางสาวอาอีด?ะ สือแต
62133017818 นายนพรัตน� เพ็ชรรัตน�
62133017819 นางสาวพรปวีณ� ดาราณรงค�
62133017820 ว6าที่ร1อยตรีหญิงเบญจวรรณ แปJนเอียด
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62133017821 นางสาวศฤมล มากกําเนิด
62133017822 นางสาวสารียะห� เลาะแมง
62133017823 นางสาวกาญจนา อ6อซ1าย
62133017824 นางสาวญัลวาตีย� ระเด6นกุล
62133017825 ว6าที่ร1อยตรีกามารูเด็ง มะเด็ง
62133017826 นางสาวธิดารัตน� ทวีสุก
62133017827 นางสาวสุฑามาศ พัตจาลจุล
62133017828 นายอดิศักด์ิ กิติสาโร
62133017829 นางสาวภัทวดี เรืองมณี
62133017830 นางสาวกรีชฎา ปานแก1ว
62133017831 นางสาวโนรอามีดา มาหามะ
62133017832 นายกามัล กอและ
62133017833 นางสาวกมลทิพย� ชํานาญนา
62133017834 นางสาววรรณวิศา นิลรัตน�
62133017835 นางสาววารียา ลาเต?ะ
62133017836 นางสาวอภิษญา บุญยัง
62133017837 นายกิตติศักด์ิ ทองพัฒน�
62133017838 นางสาวจิติญา วาณิชย�เจริญ
62133017839 นางสาวพรพรรณ โปณสุวรรณ
62133017840 นางสาวรมิดา ชูเมือง
62133017841 นายดิศรณ� ฌอสกุล
62133017842 นางสาวฟBรฮานา อาแวสามะ
62133017843 นางสาวไซนี หะยีตาเห
62133017844 นางสาวชุติมา ป�[นสกล
62133017845 นางสาวกรรณิกา จันทร�ปาน
62133017846 นางสาวกัญวลัย รอดกิจ
62133017847 นางสาวขวัญชนก หนูบรรจง
62133017848 นางสาวโซฟDยา สาวี
62133017849 นางญาดา อาแล
62133017850 นายทวีศักด์ิ การดี
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62133017851 นายภูษณ แก1วคง
62133017852 นางสาววรางคณา ทองสาย
62133017853 นายนิอาบัส เจ?ะโอ?ะห�
62133017854 นางสาวนุรวันนาร� ดอฆอ
62133017855 นางสาวนิตฑินันท� สิงห�อินทร�
62133017856 นางสาวศิกานต� ปล6องบรรจง
62133017857 นางสาวอสมาภรณ� มณีวงศ�
62133017858 นางสาวภุมรินทร� ธรรมรัตน�
62133017859 นายบัญญา วิลาสินี
62133017860 นางสาวออริสา มาลินี
62133017861 นางสาวจริยา เพชรเพ็ง
62133017862 นางสาวสุธิดา สมแก1ว
62133017863 นายพุธพร สกุลพงษ�
62133017864 นางสาวเมทินี บําเพ็ญดี
62133017865 นางสาวศรัญญา สุขะปณะ
62133017866 นางสาวโนรีซี นิยมเดชา
62133017867 นางสาววราภรณ� ขนอม
62133017868 นางสาวดารีลาร� ดือราอิง
62133017869 นางสาวจุติมา พุ6มผกา
62133017870 นางสาวอัญชลี แกล1วทนงค�
62133017871 นางสาวกชพร ชีวสว6างวงศ�
62133017872 นางสาวกิตติยา ศรีรักษา
62133017873 นางสาวซูมัยยา มะซิมา
62133017874 นางสาวนริศรา เก1าเอี้ยน
62133017875 นางนูร�ฮายาตี ดอเลาะ
62133017876 นางสาวชุติมา สมศักด์ิ
62133017877 นางสาวอารีย�รัตน� แก1วคํา
62133017878 นางสาวสายธาร คีรีรัตน�
62133017879 นางสาวพิชชานันท� ทองเปDย
62133017880 นางสาวสุธาศิน นิลเพชร
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62133017881 นางสาวชลริชา ทองดํา
62133017882 นางสาวกุสุมาลย� ศิริวรรณะ
62133017883 นางสาวธนาภรณ� ไกรศิริ
62133017884 นางสาววันเพ็ญ ย6านขาว
62133017885 นางสาวนารีญา สะเตาะ
62133017886 นายที่รัก พรรณราย
62133017887 ว6าที่ร1อยตรีหญิงปนัสดา สิงเนี่ยว
62133017888 นายพีรยุทธ แก1วพิทยา
62133017889 นายชนินทร พรหมศร
62133017890 นางสาวนุสรา นวลละออง
62133017891 นางสาวซุบฮานี ดือเระ
62133017892 นางสาวณภัทร ม6วงจันทร�
62133017893 นายกนกพล วงศ�มณี
62133017894 นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเย?าะ
62133017895 นางสาวฮาวา บินอาสัน
62133017896 นางสาวรอฮานา ตาหมาด
62133017897 นางสาวจิรา กอบเก้ือ
62133017898 นางสาวรัชตะวัน ก่ิงแก1ว
62133017899 นางสาวอรทัย หนูสงค�
62133017900 นางสาวอมรรัตน� มาสวัสด์ิ
62133017901 นายทรงยศ คงดํา
62133017902 นางสาวจริยา ขุ1ยด1วง
62133017903 นายอดิศักด์ิ หนูชู
62133017904 นายมูหามะซูพียัน สือนิ
62133017905 นางสาวนูรเอมมี ดอแซดอเซาะ
62133017906 นางสาวกมลพร ธุวะสิน
62133017907 นางสาวชุติมา อิศโร
62133017908 นายอนันต� สาและ
62133017909 นางสาวณูรี แวดอเลาะ
62133017910 นางสาวสุดา นกแก1ว
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62133017911 นางสาวสลินษา อาแซ
62133017912 นางสาวจันทนา แซ6หลี
62133017913 นางสาวซารีน6า ลาเต?ะบือริง
62133017914 ว6ารตหญิงเพียงรวี ชัยมณี
62133017915 นางสาวกรรณิกา ชูสกุล
62133017916 นางสาวบุษยมาส สมนวล
62133017917 นางสาวพรกนก ช6างเหล็ก
62133017918 นางสาวชลธิชา ฉิมล6องดํา
62133017919 นางสาวอลีน6า ยูนุ
62133017920 นางสาวสนธยา สุวรรณชาตรี
62133017921 นางสาวซูรีนา แตนิละ
62133017922 นางสาวซอลีฮะ บากา
62133017923 นางสาวนูรอัยดา สาเมาะ
62133017924 นายธวัชชัย ศรีวรรณ
62133017925 นางสาวทิษญา ทวีลาภวรคุณ
62133017926 นางสาวฮามีดะห� เจ?ะอาลี
62133017927 นายปBณณวิชญ� กุลดํารงวิวัฒน�
62133017928 นายประวุฒิ แซ6เลี้ยว
62133017929 นางสาวฉวีวรรณ ทวีรัตน�
62133017930 นางสาวฮานีฟา บินปะลู
62133017931 นางสาวปวีณา เอียดเหล็น
62133017932 นางสาวซัลมา เหร็มเหมาะ
62133017933 ว6าที่ร1อยตรีสุทัศน� ยุทธ�ธนอุดม
62133017934 นางสาวศกลวรรณ ล?ะอาหลี
62133017935 นางสาวซูรียาณี เจ?ะมามะ
62133017936 นางสาววิไลวรรณ พุดคุม
62133017937 นางสาวจิราวรรณ สุวรรณมณี
62133017938 นางสาวศิริกมล วงศ�เล็ก
62133017939 นางสาวนุชนารถ ฝอยทอง
62133017940 นางสาวภูสุดา พ6วงพี
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62133017941 นายศักด์ิดา จงรักษ�
62133017942 นายมะซอรี มูซอ
62133017943 นายนราวิชญ� ง?ะกูหลัง
62133017944 นายอติพงษ� มีสุขศรี
62133017945 นางสาวขนิษฐา แก1วรุ6งเรือง
62133017946 นายณัฐปคัลภ� ราชนุ1ย
62133017947 นายสรศักด์ิ ลอยเมฆ
62133017948 นายมะรูซี ยูโซะ
62133017949 นางสาวบัณฑิตา ลิ้มกล1าหาญ
62133017950 นางสาวนูรนาดียา หะยียูโซะ
62133017951 นายอับดุลก็อฟฟาร� ปะนาฆอ
62133017952 นายอภิชัย สุชีพ
62133017953 นางสาวอัจฉรา ปรีชา
62133017954 นางสาวรัชฎาภรณ� จันทร�พุฒ
62133017955 นางสาวธนิษฐา ดําโอ
62133017956 นางสาวกรกนก พงศกฤตธมน
62133017957 นางสาวแอนนีต1า ชลกิจ
62133017958 นายนูหรน เล6งกูล
62133017959 นางสาวสุรวดี สาหมีด
62133017960 นายอัศวรักษ� จันทรศรี
62133017961 นายกิติพัฒน� ผาณิตพจมานกุล
62133017962 นางสาวมูซีเราะห� อีแต
62133017963 นางสาวผกาวรรณ พุทธกูล
62133017964 นายภูริณัฐ ตุ1นดํา
62133017965 นางสาวภิรนันท� หลักศิลา
62133017966 นางสาวปรารถนา ขาวเผือก
62133017967 นายรัฐศาสตร� คงไชย
62133017968 นายภฤศวินท� ชยาภิวัฒน�
62133017969 นางสาวซูซี สาฮะ
62133017970 นางสาวสาริสา วสุวัต
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62133017971 นางสาวพิชญา ชูหวาน
62133017972 นางสาวนันท�นิชา ปะดุการพีพันธ�
62133017973 นางสาวโรสิณี กาซอ
62133017974 นายมูฮัมหมัด หะยีสิต้ี
62133017975 นางสาวพาตีหม?ะ แมยู
62133017976 นายธํารงชัย ศรีชัย
62133017977 นางสาวอามีเน?าะ บือซา
62133017978 นางสาวอังคณา กาญจนพานิช
62133017979 นางสาวจริยา จีนด1วง
62133017980 นางสาวนูรยานี บือโต
62133017981 นางสาวภัทรวดี ชั้นแก1ว
62133017982 นายอาฟBนดี เจะนิ
62133017983 นางสาวสุดารัตน� โชคชูลี
62133017984 นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ
62133017985 นายชนาธิป ทองจันทร�
62133017986 นางสาววิลาพรรณ หีมซา
62133017987 นายภาณุพงษ� มณีพรหม
62133017988 นางสาวธัญญรัตน� เทพวารินทร�
62133017989 นางสาวนิตยา พัทลุง
62133017990 นางสาวโซรยา มูซอ
62133017991 นางสาวกชกร อักษรวงศ�
62133017992 นางสาวเรือนแก1ว บุญมา
62133017993 นางสาวธาราทิพย� พราหมณี
62133017994 นางสาวพรจรัส เดชประสิทธ์ิศักด์ิ
62133017995 นางสาวรูวัยดา สาและ
62133017996 นายจิรภัทร ศรีแก1ว
62133017997 นางสาวมารีนี สาแม
62133017998 นางสาวกรรณิกา บรรโสภา
62133017999 นางสาวยมลภัทร ช6วยสงค�
62133018000 นางสาวมนัสภรณ� หนูแดง
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62133018001 นางสาววิมลสิริ คงลําธาร
62133018002 นางสาวณัฏฐา ประดิษฐ�
62133018003 นางสาวกัญญารัตน� ยอดเสน
62133018004 นายดียาอุลเราะห�มาน จะปะกียา
62133018005 นางสาวนิฟาราห�ฮานา เปาะอาเดะ
62133018006 นายศักรินทร� ทุมมาลี
62133018007 นางสาวธัญญารัตน� เรืองสุข
62133018008 นางสาวนันทอร วงศ�มูสา
62133018009 นายพรเทพ ไพศาล
62133018010 นายรุสลัน ยูโซะ
62133018011 นางสาวนิธิภรณ� พันธ�มี
62133018012 นางอาภรณ� ไตรเสนีย�
62133018013 นายสหัสวรรษ พิทักษ�นิระพันธ�
62133018014 นางสาวขวัญใจ เปDยฉิม
62133018015 นายอภิสิทธ์ิ สงทิพย�
62133018016 นางสาวธารทิพย� บุณโยดม
62133018017 นางสาววราภรณ� ก้ิมเส1ง
62133018018 นางอาทิตยา ปุณขันธุ�
62133018019 นางสาวสายสุนีย� หวังจิตร�
62133018020 นางสาวแวไซนะ อับดุลเลาะ
62133018021 ว6าที่ร1อยตรีหญิงจิรัสยา สิทธิศักด์ิ
62133018022 นางสาววิภารัตน� เพ็ชรบุญ
62133018023 นายกิตติ ฝาดซ้ิน
62133018024 นางสาวภัทราวดี แท6งทอง
62133018025 นางสาวบุลมา มะสาและ
62133018026 นางสาวซูใบด?ะ สือแม็ง
62133018027 นางสาวซายดะห� เจ?ะเด็ง
62133018028 นางสาวยูมีร6า สุประทุม
62133018029 นางสาวพรรษกร เลี้ยวประเสริฐกุล
62133018030 นางสาวนาเดีย เจะลง
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62133018031 นางสาวซูใฮมี กามาแน
62133018032 นายถาวร สมเพชร
62133018033 นายพงศกร อั้นทอง
62133018034 นายเจริญพงศ� คะโมระวงค�
62133018035 นางสาวชยานันท� เจริญอรรถพันธ�
62133018036 นางสาวอาภาภรณ� กลิ่นเพชร
62133018037 นายพีรพงศ� ปรีชาวาท
62133018038 นางสุภัทรี ยืนศรี
62133018039 นายวสันต� มิหอมมิ
62133018040 นายธนกฤต ลอยโพยม
62133018041 นายคนุตม� ทองเด็จ
62133018042 นายซากีมัน มาหะ
62133018043 นางสาวสุคนธรัตน� บุญรัตน�
62133018044 นางสาวญาณวิมล ชูแก1วประการ
62133018045 นางสาวขวัญฤดี แนะนวน
62133018046 นางสาวนภัสสร รัตนะโช
62133018047 นายป�ยณัฐ วรรณมณี
62133018048 นางสาวนูรอัยณี โต?ะหีม
62133018049 นายนินัซมีย� เจ?ะโกะ
62133018050 นางสาวมาซีเตาะ เบญแวดาโอ?ะ
62133018051 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ มุณีพรหม
62133018052 นางสาวปรียา อาญาพิทักษ�
62133018053 นางสาวศุภมาส ถาวรนุรักษ�
62133018054 นางสาวอุสุมา สินอนุรักษ�
62133018055 นายธีรพันธุ� อินทผลา
62133018056 นายเพรียวพงศ� วรรณรัตน�
62133018057 นายศตวรรษ ชัยคุณทวีโชติ
62133018058 นางสาวฮาฟDซะห� บือราเฮง
62133018059 นางสาวกาญจวรรณ ปานสงค�
62133018060 นางสาวเสาวภา ย1อยแสง
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62133018061 นายจรุพัฒน� การุโณ
62133018062 นางสาวขวัญนภา พรหมดวง
62133018063 นายธนกฤต มหาโชติ
62133018064 นางสาวทิพย�ภาวดี สองชัย
62133018065 นายชยกร ชัยธรรมโชค
62133018066 นายพงษ�พัฒน� จํารัส
62133018067 นายอับดุลลาซิ ดอเฮง
62133018068 นางสาวอัลวาณีย� เจ?ะหยอ
62133018069 นางสาวธัญญรัตน� จันทรชาติ
62133018070 นางสาวขวัญตา ภู6เพชร
62133018071 นางสาวอัสมา คงหัด
62133018072 นางสาวรัชชินันท� ชูช6วย
62133018073 นางสาวอรทัย หอมหวล
62133018074 นางสาววันดี แลหาด
62133018075 นายชินกฤต จันทร�คง
62133018076 นางสาวสุปราณี ศรีหากันยา
62133018077 นางสาวจตุพร จันทร�เทพ
62133018078 นางสาวกฤติยา แก1วขาว
62133018079 นางสาวอลิศ ยอสม
62133018080 นายเมธี ศิริโชติ
62133018081 นายธนพล จิตตะปาโล
62133018082 นางสาวพรรณวิกา รังสิยาภิรมย�
62133018083 นางสาวสุดารัตน� เอียดเปรียว
62133018084 นางสาวมาริษา แก1วนวล
62133018085 นางสาวรตนภรณ� จันโบ
62133018086 นางสาวสุกัญญา หลีกาด
62133018087 นางสาวอัสมะ สะมะแอ
62133018088 นางสาวอนันตญาพร แก1วนาโอ
62133018089 นางสาวอริศรา แวววรรณจิตร
62133018090 นายธนวรรต ฤทธิศักด์ิ
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62133018091 นางสาวต6วนรอฮานี โตะกูบาฮา
62133018092 นายนฤนาถ ดําแก1ว
62133018093 นางสาวกฤติยา พุฒคง
62133018094 นางสาวพิมพิศา หยดย1อย
62133018095 นางสาวป�ยวรรณ เพชรประดับ
62133018096 นางสายาตี กาโฮง
62133018097 นายปณภัทร แก6นอินทร�
62133018098 นางสาวพิกุลแก1ว พุ6มเอี่ยม
62133018099 นางสาววรางคณา ชาติเหิม
62133018100 นางสาวอาริณี มูน?ะ
62133018101 นายประทีป คงกล1า
62133018102 นางสาวนันทวรรณ ทองมีสุข
62133018103 นางสาวนันทิญา เทศะน1อย
62133018104 นายปBณณวัฒน� แก1วประชุม
62133018105 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเรืองศรี
62133018106 นางสาวสุธิดา ไม1สังข�
62133018107 นางสาวร6อฮาณีย� โส?ะโหรน
62133018108 นายจักรินทร� กาเส็มส?ะ
62133018109 นางสาวซาแลฮา มะปDเย?าะ
62133018110 นางสาวซานียาห� จูเซ็ง
62133018111 นางสาวจิราพร นุชประหาร
62133018112 นายสุธรรม เปD[ยมธรรมโรจน�
62133018113 นางสาวจงจิตร สะตํา
62133018114 นางสาวธัญชนก ระโซ?ะโซ?ะ
62133018115 นางสาวอัสลีนา ทิ้งปากถํ้า
62133018116 นางสาวฟาตีฮ?ะ แมะ
62133018117 นางสาวชุติภา เก้ือหนุน
62133018118 นางสาวอาพันธกานต� อู6ทอง
62133018119 นางสาวนฤมล พูลสวัสด์ิ
62133018120 นางสาวระวิวรรณ รุณปBกษ�
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62133018121 นางสาวดวงใจ ขันธสามล
62133018122 นางสาวฮัสวาณี อาแว
62133018123 นางสาวซูรายนี อาบู
62133018124 นางสาวศิรินทรา ทรัพย�ยังเจริญ
62133018125 นางสาวนูรวานี เจ?ะนาแว
62133018126 นางสาวภาวินี พุ6มพวง
62133018127 นางสาวกมลวรรณ คําประสงค�
62133018128 นายวัชรินทร� ทรัพย�มาก
62133018129 นายวทัญWู นวลปาน
62133018130 นางสาวรติกร อินทะโร
62133018131 นายอัษฎาวุฒิ ชัยศรี
62133018132 นางสาวฐิติกาญจน� จินดาวงค�
62133018133 นางสาวปBณฑารีย� บุญสนอง
62133018134 นายมโนชญ� พระจุโร
62133018135 นางสาวชนภิสา เทพฤทธ์ิ
62133018136 นางสาวกัญญาณี ปราบหนุน
62133018137 นางสาวสุดาทิพย� เรืองจีน
62133018138 นางสาวกนกวรรณ จารัตน�
62133018139 นางสาวโซฟDยะห� มะเซ็ง
62133018140 นางสาวเพ็ญนภา มะหะหมัด
62133018141 นายพงศกร สํานักพงษ�
62133018142 นายชาคริต งะสมัน
62133018143 นางสาวอมรรัตน� สุวรรณรัตน�
62133018144 นางสาวสุภัสสร ลิ้ม
62133018145 นางสาวโรสนี ดอเลาะ
62133018146 นายเจ?ะศากร� โส?ะเต6ง
62133018147 นางกูหยาลานี ตีโด
62133018148 นายวิษณุ ชูเมือง
62133018149 นางสาวฮัสนะห� มะอิ
62133018150 นายอดิศักด์ิ ฟBกหมิด
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62133018151 นางสาวญาณี สอนพลงาม
62133018152 นางสาวธนภรณ� พานิชกุล
62133018153 นายพรรษวุฒิ พรมทองบุญ
62133018154 นางสาวกุลวรา แก1วน1อย
62133018155 นางสาวอุษณีย� สาการะสา
62133018156 นางสาวบีณา หีมเบ็ญสัน
62133018157 นางสาวการีม?ะห� มีนา
62133018158 นางสาวฮานีฟา มะ
62133018159 นางสาวศุภญา ดีเมฆ
62133018160 นางสาวมีนา คงสะอาด
62133018161 นายภูบดี เวชภัณฑ�
62133018162 นางสาวนิศารัตน� สังข�ชูด
62133018163 นางสาวนูรฮายาตี เจะเตะ
62133018164 นางสาวธัญญลักษณ� เอียดแก1ว
62133018165 นางสาวณฐมน ช6วยชูกูล
62133018166 นางสาวจรรยา แซ6เลี่ยง
62133018167 นายเษาบาน หวันโสะ
62133018168 นางสาววรารัตน� นวลประสงค�
62133018169 นายดมนียา บาฮะคีรี
62133018170 นางสาวเมริน ด1าดา
62133018171 นายวรวิทย� ใยทอง
62133018172 นายคฑาวุฒิ สิวายะวิโรจน�
62133018173 นางสาวฟาตีมะห� มรรคาเขต
62133018174 นางสาวสุกัลยา ซิวอินเห1ง
62133018175 นายวัชรินทร� ขาวแท1
62133018176 นางสาวทอฝBน หลีประเสริฐ
62133018177 นางสาวเยาวภา หนูแก1ว
62133018178 นายอลงกรณ� ผดุ1งกูล
62133018179 นางสาวสุวิมล บัวศรี
62133018180 นางสาวเจนจิรา บุญเฮง
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62133018181 นางสาวกัณทรีย� ขวัญดํา
62133018182 นางสาวป�ยฉัตร อินทอง
62133018183 นายมูฮําหมัดฟ�รเดาซ� แวจิ
62133018184 นางสาวอารยา มะใบ
62133018185 นางสาวสุภาวรรณ� นวลนิล
62133018186 นายซากีรีน ดาโอะ
62133018187 นางสาวฟ�รดาว อะโปะสุรี
62133018188 นางสาวภัชลดา ตัณฑปนัตถากร
62133018189 นางสาวฉัตรกุล สินสงวน
62133018190 นางเพียงพิศ สมบูรณ�
62133018191 นางสาวศุภนิดา เลียบทวี
62133018192 นางสาวฟาราตี บินสะนิ
62133018193 นางสาวรมิตา ธนศักด์ิสุรางค�
62133018194 นายอัฟฟาน มะอาลี
62133018195 นางสาวรัตติญา พันโนฤทธ์ิ
62133018196 นางสาวรอมือล?ะ หะยีเจะนิ
62133018197 นางสาวณัฐณิชา ติยวัฒนาโรจน�
62133018198 นางสาวอัสมะห� เปาะเตะ
62133018199 นางสาวนฤมล วุ6นฉิม
62133018200 นางสาวธิดารัตน� ดุสงัด
62133018201 นายวีระยุทธ เต็มรัตน�
62133018202 นายพีรวัฒน� นิ่มนวล
62133018203 นางสาวปาณิสรา จันทร�ต1น
62133018204 นายเมธี กาญจนบุษย�
62133018205 นางสาวพนัสชนก กัปป�ยโวหาร
62133018206 นางสาวอักษรา วงศ�สุวรรณ
62133018207 นางสาวปกิตตา จันทอง
62133018208 นางสาวชวัลนุช สุขพรหม
62133018209 นางสาวรุ6งฤทัย จันทร�ภาพ
62133018210 นายกมลพันธ� พิชัยรัตน�
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62133018211 นางสาวกชมล เรืองเทพ
62133018212 นางสาววราภรณ� ศรีรักษ�
62133018213 นางสาวปุณยวีร� หลีฉิม
62133018214 นางสาวอาตีกะ ป�
62133018215 นางสาวญาสุมินทร� ทองโอ
62133018216 นางสาวนิชธาวัลย� หมวกนุ1ย
62133018217 นางสาวภัทรวดี ตันคงศรี
62133018218 นายมูฮัมมัดซุกรี ดอมะ
62133018219 นางสาวปวีณา ฤทธ์ิโต
62133018220 นายนิรุต นวลศรี
62133018221 นางสาวสุชาดา หวังดี
62133018222 นางสาวตวีทิพ ด1ามทอง
62133018223 นางสาวสุฑารัตน� วันปู
62133018224 นางสาวปรียา หละตํา
62133018225 นางสาวพิมพา ดํานุ1ย
62133018226 ว6าที่ ร.ต.หญิงพัชรภรณ� ฝาเบ็ญแหม
62133018227 นางสาวซาฟDนะห� ขุนปลัด
62133018228 นายวิวัฒน� พรมมล
62133018229 นางสาวพัชรา คําเกลี้ยง
62133018230 นางสาวชุลีพร เพชรโชติ
62133018231 นางสาวผกาภรณ� ชัยเชื้อ
62133018232 นางสาวศิรินภา เพ็ชรรัตน�
62133018233 นางสาวนฤมล สุขพันธ�
62133018234 นายอัสฮา การี
62133018235 นายฮาฟ�ซ ยือลี
62133018236 นางสาวสิรินภา ตรียาวณิชย�
62133018237 นางสาวฮาซามี หะยีมะ
62133018238 นางสาวรุสนานี แวหะยี
62133018239 นางสาวอริสา ไชยได1เพ็ชร�
62133018240 นางสาวอายูซะห� มาหะมะ
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62133018241 นายพัทธดนย� ธนพัฒน�เมธานนท�
62133018242 นายมานพ คงเส1ง
62133018243 นายมูฮัมหมัดสรูย� สาแม็ง
62133018244 นางสาวอรจิรา พรหมาด
62133018245 นางสาววิไลรัตน� เพ็ชร�สุวรรณ
62133018246 นางสาวยุสรอ แม็ง
62133018247 นายอัมรี โต?ะแมะ
62133018248 นางสาวสารีย?ะ หมานอะ
62133018249 นางสาวอรอนงค� ทองบัว
62133018250 นางสาวทัศนีย� สะนาวี
62133018251 นางสาวปารวี นิติวงศ�สกุล
62133018252 นายอนุรักษ� เบ็ญโส?ะ
62133018253 นางสาวณัฏศรา พัศระ
62133018254 นางสาวธีรารัตน� ศิริสวัสด์ิ
62133018255 นายภุชงค� สมุทรสาร
62133018256 นางสาวพัชรพร ภู6ใหม6
62133018257 นายศุภอรรถ บาลทิพย�
62133018258 ว6าที่ร.ต.หญิงสุวิชา ขุนเจริญ
62133018259 นายอภิเดช ยาชะรัด
62133018260 นางสาวชนากานต� สงวนศักด์ิ
62133018261 นางสาววราภรณ� วิเชียรมานะรักษ�
62133018262 นางสาวอัซฮานี เพ็งเจ
62133018263 นางสาวสริตา ขุนทอง
62133018264 นางสาวอรัญญา สารัส
62133018265 นางสาวซูมัยยะห� ตีมุง
62133018266 นายมูฮําหมัดไซดี เจ?ะมะ
62133018267 นางสาวซารีฮา แตสูเด็ง
62133018268 นางสาวชณิดา หลีโก?ะ
62133018269 นางสาวกนกพร พงศาปาน
62133018270 นางสาวกนกวลี นิมิตรถวิล

หน1า 609 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133018271 นายสุรธัช อินคโณ
62133018272 นางสาววิชญาพร ย่ีวันฉาย
62133018273 นางสาวจุฑารัตน� ลูกสะเดา
62133018274 นายสราวุฒิ หยู6ทองอ6อน
62133018275 นางสาวเจนจิรา วิสูตรธนาวิทย�
62133018276 นางสาววรวีย� สมัตถนาค
62133018277 นายเจษฎา ไชยบัญดิษฐ
62133018278 นายภานุวัตร สังข�เสน
62133018279 นางสาวไปรจิเรศ พงศ�จันทรเสถียร
62133018280 นางสาวศิริพร จันทร�สกุล
62133018281 นายธีระยุทธ เก้ือมณี
62133018282 นางสาวมารีน6า ทัดระเบียบ
62133018283 นายกิตติพัฒน� รอดเมฆ
62133018284 นางสาวศศิวิมล โทบุรี
62133018285 นางสาวกันยา สังฆกิจ
62133018286 นางสาวฟารีดา แวมายิ
62133018287 นางสาวสุรัถยา ภัทรพงศ�พันธ�
62133018288 นางสาววรรณกนก นานอน
62133018289 ว6าที่ ร.ต.ณัฐเจษฎ� รัตนจรณะ
62133018290 นายศิรสิทธ์ิ อุ6นแดง
62133018291 นายอภิเดช อาวะภาค
62133018292 นางสาวเกษราภรณ� รอดศรี
62133018293 นางสาวสอฝDย?ะ เตาวะโต
62133018294 นางสาวศิริวิมล ป�ดเมือง
62133018295 นางสาววิณีนาถ สุรกําแหง
62133018296 นางสาวนาอีมะห� ตูหยง
62133018297 นางสาวอาทิตา บอซู
62133018298 นางสาวบุปผาชาติ ด1วงมาก
62133018299 นางสาวขวัญจิรา บุญพิชัย
62133018300 นายวัทนพร บุญโท
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62133018301 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณรัตน�
62133018302 นางสาวจิราภรณ� ชูช6วย
62133018303 นางสาวพิมพ�กัญญาภา จันทร�คล1าย
62133018304 นางสาวสุทธิตา ชูรักษ�
62133018305 นายมูฮําหมัดซากี อุเซ็ง
62133018306 นางสาวพัตตีนา เจ?ะโด
62133018307 นางสาวนิตยา อินวรรณะ
62133018308 นางสาวณีฐกา ทองแก1ว
62133018309 นางสาวพรรณกาญจน� ป�ยะศาสตร�
62133018310 นางสาวโสพิศ ชูสว6าง
62133018311 นายอภิเษก สว6างรุ6งเรือง
62133018312 นายปภาวิน แปJนจุลสี
62133018313 นายสุชาติ โชติช6วง
62133018314 นางสาวมุกดา ศรีวิรัตน�
62133018315 นางสาวชไมพร นาคเพ6งพิศ
62133018316 นางสาวมะลิ หยีราเหม
62133018317 นางสาวนารีล6า สายสะเร?ะ
62133018318 นางสาวฮาบีดะห� วังเวง
62133018319 นายสุรชัย ชูท1วม
62133018320 นางสาวนูรีน อาแวสือแม
62133018321 นายสรายุทธ โต?ะเพ็ชร
62133018322 นางสาวพิมพ์ิวดี ช6วยโต
62133018323 นางสาวชุติพร รักปลื้ม
62133018324 นางสาวรวมพร วัฒนศรี
62133018325 นายฤกษ�ดี ละอองแก1ว
62133018326 นางสาวอัจฉรา แก1วละเอียด
62133018327 นางรุจิรา อินดี
62133018328 นางสาวดารีพะ ยูโซะ
62133018329 นายรณกร แสงสุวรรณ
62133018330 นายฮารีมิง อาบ?ะ
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62133018331 นางสาวจุฑารัตน� แก6นจันทร�
62133018332 นางสาวพรชนก กลับมาก
62133018333 นางสาวทิพวรรณ ปBญจะโรจน�
62133018334 นางสาวธัญสุดา น้ําแก1ว
62133018335 นายชวนากร ประทุมสุวรรณ
62133018336 นางสาวสุนิสา รัตนพันธ�
62133018337 นางสาวตัสนีม วาเต?ะ
62133018338 นางสาวมุรณา สาเมาะ
62133018339 นายนรากร ทองส6งศรี
62133018340 นางสาวจินตนา แดงสุวรรณ
62133018341 นางสาวกอรีเยาะ มีนา
62133018342 นางมณทิชา บุปผาคร
62133018343 นางสาวศุรดา ถ6ายพงษ�กิจ
62133018344 นางสาวอมลิน เพ็ชรกรรณ�จันทร�
62133018345 นายธนัชชา ช6วยเพ็ชร
62133018346 นางสาวสุกัญญา มรรคาเขต
62133018347 นางสาวเพ็ญประภา สุกสีทอง
62133018348 นางสาวมนัสนันท� เพชรมณี
62133018349 นางสาวณัฐสิมา ละอองแก1ว
62133018350 นายศรายุธ หีมหล?ะ
62133018351 นายกองพล ขวัญแก1ว
62133018352 นางสาววรดา เด็นเพชรหน1ง
62133018353 นางสาวธัญญลักษณ� นิลสวัสด์ิ
62133018354 นางสาวอุษณีย� สุวรรณคีรี
62133018355 นายสุภกิจจ� พรหมพิทักษ�
62133018356 นางสาวสุธาสินี เขียวเด็ด
62133018357 นางสาวกาญจนา พุฒแทน
62133018358 นางสาวธีรดา ค้ิวดวงตา
62133018359 นางสาวซูไฮนี ตาเละ
62133018360 นางสาวสิรินาฏ เพ็ชรรัตนมุณี

หน1า 612 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133018361 นางนุจรีย� ป�[นเพชร
62133018362 นายจิตติทัน ชีลั่น
62133018363 นายอาหมัดบัดรี สะมาลา
62133018364 นายนัฐวุฒิ จิตต�พินิจ
62133018365 นางสาวกรกนก ทองนอก
62133018366 นางปาตีฮะห� หะยีบากา
62133018367 นางสาวอลิษา อิสโร
62133018368 นางสาวซิสตา โกบปุเลา
62133018369 นางสาวมารีหยํา มาราสา
62133018370 นางสาวป�ยพรรณ ขวัญสุรัตน�
62133018371 นางสาวรัตนาวดี รัตนกาญจน�
62133018372 นางสาวซากียะห� สาและ
62133018373 นายวัชระ เย็นทั่ว
62133018374 นางสาวจิรัฐติกาล เครือทอง
62133018375 นางสาวย6ามิหล?ะ บัวนาค
62133018376 นายบุญยรัตน� บุญวรรณโณ
62133018377 นางสาวญาณิศา ทองศรีขาว
62133018378 นางสาวธัญพิชชา แซ6วุ6น
62133018379 นางสาวอาลาวียะห� สาเหาะ
62133018380 นางสาววิมลมาศ มณีรัตน�
62133018381 นางสาวฝนทิพย� แก1วทัศน�
62133018382 นายกิตติพันธ� คงสง
62133018383 นางสาวปาณิสรา โพธิภักดี
62133018384 นางสาวนารีรัตน� หอมชื่น
62133018385 ว6าที่ ร.ต.ฐิติพงษ� เพ็ชรัตน�
62133018386 นางสาวสุพรรณี สําเร
62133018387 นางสาวรุสนานิง ปูเต?ะ
62133018388 นางสาวกัสมา มุหิ
62133018389 นางสาวอรจิรา จิตเนียม
62133018390 นางสาวฮูซนา สะอุ
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62133018391 นายอาฟDฟD ซามะ
62133018392 นางสาวป�ยวรรณ พรหมเอียด
62133018393 นางสาวศิริพร ศรีนวล
62133018394 นางสาวลลนา สายสลํา
62133018395 นางสาวพรนภา โมสิกะ
62133018396 นางสาวปBณฑิตา ชัยวนนท�
62133018397 ส.อ.วรพล แซมมณี
62133018398 นางสาวจิรัฐตา ประสพสุขโชค
62133018399 นางสาวจินต�จุฑา ไกรเทพ
62133018400 นางสาวขนิษฐา พรหมราชแก1ว
62133018401 นางสาววราภรณ� เลาหะสัมพันธพร
62133018402 นายนพเดช เสียมไหม
62133018403 นางสาวกามียะห� สามะ
62133018404 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวีฐิมา คชาชนม�
62133018405 นายโชคชัย อุปถัมภ�
62133018406 นางสาวฟาราตี แวกาจิ
62133018407 นางสาวซาเฟDย แซลีมา
62133018408 นางสาวอนัญญา หนูตะพงศ�
62133018409 นางสาวฟาตีเมาะ มะเกะ
62133018410 นางสาวสุธิดา เปาะดอเลาะ
62133018411 นางสาวธัญลักษณ� รอดเนียม
62133018412 นางสาวอิบตีซาม กามะ
62133018413 นางสาววราภรณ� ศรีสุวรรณ
62133018414 นายอิสรัมส� สาและหม?ะ
62133018415 นางสาวเก็ตดาว กาญจนรัตน�
62133018416 นางสาวธนภรณ� ทองใหญ6
62133018417 นางสาวกนกรัตน� ธนวุฒิ
62133018418 นางสาวนิซัลวานี อาแว
62133018419 นายรุสลี สามะลาแล
62133018420 นายประดิษฐ� มัจฉาเวช
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62133018421 นางสาวสาธิตา สุทธิสังข�
62133018422 นางสาวซูมัยยะฮ� หะละ
62133018423 นายธีรพงศ� เจริญศรี
62133018424 นางสาวดีอานา ดือเร?ะ
62133018425 นางสาวแวฟาตีมะฮ� โตะอาแด
62133018426 นางสาวนาซีเต?าะ สาและอารง
62133018427 นางสาวพรกนก บูรณ�ธนาศัย
62133018428 นายต6วนอับดุลฮาลีม ตงคอมอง
62133018429 นางสาวอายซะฮ� เยะ
62133018430 นางสาวจรุวรรณ แก1วศรีสุข
62133018431 นางสาวรัษฎาพร ขุนณรงค�
62133018432 นางสาวอาซูรา เจ?ะมามะ
62133018433 นางสาวสี่ตีหาวอ อะแด
62133018434 นางสาวอาภาศิริ รัตนภักดี
62133018435 นายฮําดีร� สีมีแล
62133018436 นางสาวโรซีตา เจ?ะและ
62133018437 นางสาวสุพัตษร หลงหา
62133018438 นายอิศพากร ชูสังข�
62133018439 นางสาวนภัสสร อุ6นเสียม
62133018440 นางสาวพิมสุดา ทองพุฒ
62133018441 นางสาวสุธิดา เพชรเพ็ง
62133018442 นางสาวเขมิกา ก1องวัฒนโกศล
62133018443 นางสาวกฤติมา วงค�แดง
62133018444 นางสาวนาถยา ไกรณะรงค�
62133018445 นายอานาฟ�ก สอนดี
62133018446 นายปณิธาน จินรัตน�
62133018447 นายยุทธศักด์ิ ยาจาติ
62133018448 นางสาวสุภาวดี นิยมยาตรา
62133018449 นางสาวภริกา เพชรบุญวรรโณ
62133018450 นางสาวสุทธิดา แย1มสุวรรณ
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62133018451 นางสาวสุพัตรา ช6วยแก1ว
62133018452 นายธัญเทพ แสงโชติ
62133018453 นางสาวอามามี เตะแต
62133018454 ว6าที่ร1อยตรีดุจหทัย ไชยยอดแก1ว
62133018455 นายธีรภัทร ศรีเพ็ชร
62133018456 นางสาวโซเฟDย มะแด
62133018457 นางสาวอาลีปะห� กูโน
62133018458 นายหมัดรอซี หวังกุหลํา
62133018459 นางสาวสุมาลี เส็นยีหีม
62133018460 นางสาวหงส�รัตน� ทรงเนติวุฒิ
62133018461 นายนราวุธ ทองคํา
62133018462 นางสาวสุไรยา เจะโกะ
62133018463 นางสาวณัฐวดี ทัวยะบัตร
62133018464 นางสาวธัญนันท� พรรณราย
62133018465 นายกฤติกร มณีรัตน�
62133018466 นางสาวสมฤดี จินตาคม
62133018467 นางสาวพัทธ�ชนก จันทรมณี
62133018468 นางสาวสุธิดา แทนคล1าย
62133018469 นางสาวภรณ�พัศกุลย� บุญรัตน�
62133018470 นายอิสดาริด บูเดียะ
62133018471 นางสาววัลภา ปุ\นอักษรชัย
62133018472 นางสาวอิทริญา สุวรรณโน
62133018473 นายกูอาเซ็ง ตูแวแม
62133018474 นางสาวเจนจิรา หนูรักษ�
62133018475 นางสาวหมัยมูหน?ะ หมุดแหล?ะ
62133018476 นางสาวซุลฟาน บากา
62133018477 นางสาวศิรินทร�ทิพย� น1อมจันทึก
62133018478 นางสาวปBทมาวรรณ� เบ็ญโส?ะ
62133018479 นางสาวป�ยธิดา เมฆสมุทร
62133018480 นางสาวเนตรทราย คชแสง
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62133018481 นายพงศ�พัฒน� อินทรัศมี
62133018482 นางสาววิกาญดา บุญณะ
62133018483 นางสาวปBทมา แก1วฉาง
62133018484 นายณพสิทธ์ิ สุยะ
62133018485 นางสาวเพ็ญนภา แท6นแก1ว
62133018486 นางสาวปุญาณี เพชรขาวช6วย
62133018487 นายพัฒนพงศ� ทองแปJน
62133018488 นายพงษ�ศักด์ิ ขาวล1วน
62133018489 นางสาวปรารถนา แก1วจันทร�
62133018490 นายสาธิต จันทขวัญ
62133018491 นางสาวทนัดฐา บูละ
62133018492 นางสาวธารินทร� ณ วาโย
62133018493 นายอธิราช บูอีตํา
62133018494 นางลดาวัลย� ไชยลาภ
62133018495 นางสาวจริยา มูณีรัตน�
62133018496 นายภาณธฤต ศรีน1อย
62133018497 นายวิรัช หมาดสกุล
62133018498 นางสาวอภิชญา จันทร�วงค�
62133018499 นายอธิป กาซอ
62133018500 นางสาวอุษา สุวรรณกมลาศ
62133018501 นางสาวมะลิวรรณ พิศุทธ�สินธุ�
62133018502 นางสาวอามาดา เจ?ะอาแว
62133018503 นางสาวฐิติมา จุลิวรรณลีย�
62133018504 นางสาวกนกรัตน� เอื้ออารีย�
62133018505 นางสาวป�ยมาภรณ� รัตนกาญจน�
62133018506 นางสาวชนัฐกานต� เซ6งลอยเลื่อน
62133018507 นางสาวนัศรีนย� แวดือราแม
62133018508 นางสาวเมธาวี อินทรสนิท
62133018509 นางสาวนัสรา เจะมาริกัน
62133018510 นางสาวนัสเราะห� จิมาร
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62133018511 นางสาวอาอีซ?ะห� ต้ิงสง6า
62133018512 นายธนพนธ� คันธานุรักษ�
62133018513 นางสาวกันติยา ดีนและ
62133018514 นางสาวสุภาพร พรมจุล
62133018515 นายบูรฮัน สาแยตือปะ
62133018516 นางสาวณัฐณิชา วงษ�สถิตย�
62133018517 นางสาวจุฑาพร สามารถ
62133018518 นางสาวอัจฉรา เพชรมุณี
62133018519 นางสาวสุธาสิณี ภูมิแก1ว
62133018520 นางสาวณัฐรดี ชูอินทร�
62133018521 นางสาวนารีมัน มะหะจิ
62133018522 นางสาวสิรินยา ประสิทธ์ิ
62133018523 นางป�ยนาฏ ศรีขวัญ
62133018524 นางสาววรนุช ทองอ6อน
62133018525 นางสาวปรารวี สมชื่อ
62133018526 นางสาวอารีย� ตุ6นบุตร
62133018527 นางสาวสุภาพร ไชยเจริญ
62133018528 นางสาวมัลลิกา ขวัญนิมิตร
62133018529 นายซัฟวัน หะมะ
62133018530 นางสาวสุวิดา พรหมาด
62133018531 นางสาวศุภลักษณ� โททอง
62133018532 นายตะวัน ช6วยชูเครือ
62133018533 นางสาวสิริรัชนี ทองดี
62133018534 นางสาวพาตีเมาะ สะมะ
62133018535 นางสาวนาเดีย นิเด
62133018536 นางสาววิภาดา วิริยะอุดมกุล
62133018537 นายปรมิณทร� ชูโชติ
62133018538 นางสาวภาวินี ปริงทอง
62133018539 นางสาววิภาวี อรัญดร
62133018540 นางสาวอาอีเซาะ กอเดร�
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62133018541 นายนิอิรฟาน อาบู
62133018542 นางสาวซารีนา อาดํา
62133018543 นายอิสมาแอล สิเดะ
62133018544 นางสาวหทัยภัทร เขียวจีน
62133018545 นางสาวสาธิมา จิตณรงค�
62133018546 นางสาวพิชชาพร สุขใส
62133018547 นางสาวเกศินี เกตุแก1ว
62133018548 นางสาวพัชรนันท� ขําณรงค�
62133018549 นายธนกร พรหมพานิช
62133018550 นางสาวซอลิฮะฮ� แวสมาแอ
62133018551 นายณัฐชนน ศรีสว6าง
62133018552 นางสาววรัทยา วาณิชย�สุวรรณ
62133018553 นางสาวรอกีเยาะ เวาะแม
62133018554 นางสาวอัสม?ะ มะหลี
62133018555 นางสาวมณิสร อินนุรักษ�
62133018556 นางสาวปุญชรัสม์ิ ชํานาญเวช
62133018557 นางสาวสุธิดา โส?ะหัด
62133018558 นางสาววิภาวดี หลีเยาว�
62133018559 นางสาวสุภาวดี สุวรรณกาญจน�
62133018560 นายปริญญา สาดีน
62133018561 นางสาวรอยฮาน มะลี
62133018562 นายเกียรติศักด์ิ นวลศรี
62133018563 นางสาวศิริอนงค� กําเพชร
62133018564 นายวงศกร กฤตยาเวทย�
62133018565 นายมูฮัมหมัดอัศมี เบ็ญเจ?ะอาลี
62133018566 นางสาวทยาธร นิมิตรสุวรรณ
62133018567 นายราเชน ปานุกูล
62133018568 นางสาวนฤวรรณ ยออัครกุล
62133018569 นางสาวอัญชลิกา สังข�เพ็ชร�
62133018570 นางสาวบุสรอ เจะสอแน
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62133018571 นางสาวสุดารัตน� บุญมา
62133018572 นางสาวพรรณสุภา ดวงทอง
62133018573 นางสาวจุฑารัตน� ยุทธ�ธนอุดม
62133018574 นางสาวรจนาวรรณ จาริยะ
62133018575 นางสาวศศิวิมล มอบพิจิตร
62133018576 นางสาววันเดียนา มาปะ
62133018577 นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรมณี
62133018578 นางสาวเชริษา ชุมจันทร�
62133018579 นางสาวกนกวรรณ ตันสุพงษ�
62133018580 นางสาวศศิธร บินหมัด
62133018581 นายซูไฮรี มะลีเปUง
62133018582 นางสาวพรประวีร� อุปถัมภ�
62133018583 นางสาวกันยารัตน� คงเมือง
62133018584 นางสาววิภาพร สุวรรณา
62133018585 นางสาวจิตติมา ศิริไชย
62133018586 นางสาวนูรรีย?ะ ขุนแทน
62133018587 นางสาวอาทิตยา ปรีชาเลิศมิตร
62133018588 นางสาวจารุวรรณ พลฤทธ์ิ
62133018589 นายประณต มหาวิจิตร
62133018590 นางสุภาวดี เวชมงคล
62133018591 นางสาวขวัญดาว มีสุข
62133018592 ว6าที่ร1อยตรีอ6าหมีด ชุมพรัด
62133018593 นางสาวจัยดาอ� สะมะแย
62133018594 นายวรภาส มีทิพย�
62133018595 นางสาวนูรียัง อาบู
62133018596 นายกีฏ ปุรัษกาญจน�
62133018597 นางสาวณัฐริกา ชัยรัตน�
62133018598 นางซูใอดะห� เจ?ะเงาะ
62133018599 นางสาวฮัซนีดา สาและ
62133018600 นางสาวนูรอาซีกีน เดอรามันห�
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62133018601 นางสาวรวงรัตน� เหมือนเมือง
62133018602 นางสาวกวินทิพย� แก1วมาเมือง
62133018603 ว6าที่ร.ต.หญิงป�ยนุช แก1วมณี
62133018604 นางสาวญาณันธร ช6วยแท6น
62133018605 นางสาวจีรวรรณ หนูนุ6ม
62133018606 นางสาวกนกอร วิวัฒนสราญรมย�
62133018607 นางสาวอรอนงค� บัวทอง
62133018608 นางสาวเสาวณี สุริยา
62133018609 นางสาวสุทธิดา ส6งศรีจันทร�
62133018610 นายอามาน วามะ
62133018611 นายชยากร มณี
62133018612 นางสาวฮัสนี หมาดดาเระ
62133018613 นายเจษฐ�ภาคิน เรืองรัตน�
62133018614 นายเบญจพล บุญโท
62133018615 นางสาวอุไรรัตน� วิวัฒนสราญรมย�
62133018616 นางสาวพรไพลิน แก1วนอก
62133018617 นางสาวนารานี ยูโซ?ะ
62133018618 นางสาวอภิสรา แซ6ยู
62133018619 นางสาวปBทติมา รัตนะบุรี
62133018620 นายพงศธร ไชยรัตน�
62133018621 นางสาวกิติมา กฤษณพันธ�
62133018622 นางสาวจันทมณี จ้ิวบุญชู
62133018623 นางสาวซามีมี อูมูดี
62133018624 นางสาวณัฐชา ทองตะเภา
62133018625 นางสาวบุษราภรณ� จองเดิน
62133018626 นางสาวรุสมี อาแว
62133018627 นางสาวเมธินี แสงแก1ว
62133018628 นางสาวนูรีดา อับดุล
62133018629 นางสาวถิรดา สัญวงค�
62133018630 นายสุทธิรักษ� บุญช6วยรอด
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62133018631 นายธีรยุทธ จิตตพงศ�
62133018632 นางสาวสุกัญญา สุธีรปรีชานนท�
62133018633 นางปุณยนุช ชุมทอง
62133018634 นายอนุพงศ� ทองเพชร
62133018635 นางสาวนูรูลอัยนี เจ?ะเด็ง
62133018636 นางสาวซากียะห� ประดู6
62133018637 นางสาวนันทิยา คงนคร
62133018638 นางสาวชิราพร บัวคง
62133018639 นายรอซี สํามะเนี๊ยะ
62133018640 นางสาวซูรายา เจ?ะเฮ็ง
62133018641 นายพีรวุธ เต?ะเหย?าะ
62133018642 นางสาวจิรัชญา ช6างเหล็ก
62133018643 นางสาวซัลซาบีล แมเราะ
62133018644 นางสาวปาลิดา หีมมิน?ะ
62133018645 นางสาวแวยะห� อิสมาแอ
62133018646 นายมูฮําหมัดสูฮัยมี ดาราแมยะลอ
62133018647 นางสาวนุรอัยณีร� ละใบโส?ะ
62133018648 นางสาวกานต�พิชชา เกษศรัทธา
62133018649 นายปริญญา ทองสุข
62133018650 นางสาวจิณณพัต สุทัศน� ณ อยุธยา
62133018651 นางสาวกนกวรรณ เดชสถิตย�
62133018652 นางสาวเพ็ญนภา คงรังษี
62133018653 นางสาวพิสุทธิดา แยบคาย
62133018654 นางสาวอนงค�รัตน� ยืนยัน
62133018655 นางสาวนูรีซัน บือซา
62133018656 นางสาวนูลมา มะดีเยาะ
62133018657 นางสาวณัฐยา อัจฉริยะวิทยา
62133018658 นายทัชสุระ ทศทิศโยธิน
62133018659 นายภูวดล เวชชาชีวี
62133018660 นางสาวจุฑาทิพย� นาทุ6งนุ1ย
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62133018661 นางสาวกชกร ขุนเหมือน
62133018662 นางสาวเวธนี พรหมจันทร�
62133018663 นายภาคีรณ ลีมิง
62133018664 นายชาคร หนูเล็ก
62133018665 นายสันติภาพ จันทร�ประทุม
62133018666 นางสาวอรณี เทพสุวรรณ
62133018667 นางสาวสุนิสา สุวรรณเกตุ
62133018668 นายศรลักษณ� ศรีประเสริฐ
62133018669 นางสาวปณิตา ขวัญแก1ว
62133018670 นางสาวกชกร แสงราช
62133018671 นายจิระศักด์ิ สุวรรณรัชนี
62133018672 นางสาวฮับเส?าะ น1อยทับทิม
62133018673 นางสาวราตรี กาญจนเพ็ญ
62133018674 นายเอกชัย ล6องโลก
62133018675 นางสาวปBณฑ�ชนิต รัตนพงศ�
62133018676 นางสาวมลธิชา ทวีเส1ง
62133018677 นางสาววริศรา อินทร�น1อย
62133018678 นางสาวนูรฮาฟDซ?ะ สาอิ
62133018679 นางสาวอาภาภร จันตานี
62133018680 นางสาวญานิกา เพ็ชร�พันธ�
62133018681 นายอภิสิทธ์ิ ฉีดเกตุ
62133018682 นางสาวธีรยา พรหมอักษร
62133018683 นายอดิลักษณ� พรมเดช
62133018684 นางสาวมะลิวัลย� เหมสลาหมาด
62133018685 นางสาวซูซานนา มะ
62133018686 นางวันดี คงแก1ว
62133018687 นายชาญชัย ดิสระ
62133018688 นางสาวอทินันท� ทองชูช6วย
62133018689 นางสาวอุสนา เต?ะบาซอ
62133018690 นางสาวณัฐญา ทองปBนจา
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62133018691 นางสาวพนารัตน� วีระชาญชัย
62133018692 นางสาวมะลิวัลย� ศรมีศรี
62133018693 นายอูรียา รักษาศาสน�
62133018694 นางสาวกวิสรา ไชยแก1ว
62133018695 นายเอกอธิป ยอดเก้ือ
62133018696 นายวัชรชัย ขุนศรีรักษา
62133018697 นางสาวอาซีย?ะ สาและ
62133018698 นางสาวณัฐชยา ขาวทอง
62133018699 นายภัทรพันธ� บุญจันทร�
62133018700 นางสาวสกุลรัตน� แซ6หลี
62133018701 นางสาวเนตรชนก พรหมเจริญ
62133018702 นางสาวอรพิน เรืองย่ิง
62133018703 นายอามีรูล อาแว
62133018704 นายเวียงศักด์ิ ชาวสวน
62133018705 นางสาวสุนิษา สีสุก
62133018706 นางสาวนูรีต1า ตามะกิตติกุล
62133018707 นางสาวกาญจนา ทองขวิด
62133018708 นางสาวตูแวซูมัยยะห� ตีงี
62133018709 นางสาวซารียะ ยาลาเตะ
62133018710 นางสาวซาวิณีย� วานิ
62133018711 นางสาวสายฝน รักขพันธ�
62133018712 นางสาวเหมวดี หีมโตะเตะ
62133018713 นายกิตติธัช แซ6ติง
62133018714 นางสาวมาลิณี ดามาลี
62133018715 นางสาวเบญวลี ชื่นสมบัติ
62133018716 นางสาวนูรฮาฟDซา นิหะ
62133018717 นางสาวซูรีดา เจ?ะตาเหร�
62133018718 นางสาวขวัญชนก อัมราทร
62133018719 นายพัฒนศักด์ิ ขุนทองเพชร
62133018720 นางฮากีมะห� ยียูโซะ

หน1า 624 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133018721 นางสาวละห�ฮันนา สาและ
62133018722 นางสาวพาอีซะ เจะเลาะ
62133018723 นางสาวรุสมานวาตี ดอเลาะ
62133018724 นายเสฏฐ�วุฒิ ดํารักษ�
62133018725 นางสาวสุนิษฐา กระไรภูมิ
62133018726 นายเปาซี อุเส็น
62133018727 นางสาวอรวรรณ จันทร�แย1ม
62133018728 นางสาวเรวดี พฤษปBญจะ
62133018729 นายพีรชาติ แก1วกล
62133018730 นางสาวเจนจิรา อาจสามารถ
62133018731 นางสาวธนัญญา มณีโชติ
62133018732 นายจิรพงศ� เภอมะหมาน
62133018733 ส.อ.รณกฤต นุ1ยภิรมย�
62133018734 นางสาวจิรัชยา เอียดมา
62133018735 นางสาวนิฮาปDบะห� นิโซ?ะ
62133018736 นางสาวรุ6งฤดี แววทองรักษ�
62133018737 นางสาวชลันดา ไทรแก1ว
62133018738 นางสาวโนรฟาติณ หะยีหะมะ
62133018739 นางสาวเนตรชนก ป�ยวัฒน�
62133018740 นายเนติภูมิ บางชุมแพ
62133018741 นางสาวซีตีคอรีเย?าะ สะแต
62133018742 นางสาวรุสมีณีย� แสะเซ็ง
62133018743 นางสาวทัสดา ศรียะวงษ�
62133018744 นายอับดุลฮามิน สุติรันดร�
62133018745 นางสาวนูรฟBจรี เจะหะ
62133018746 นางสาวสุทธิดา บุณยะมาน
62133018747 นายประวิทย� ฮับยู6โส6
62133018748 นายอรุณศักด์ิ รุ6นเมือง
62133018749 นางสาวนัจนันท� นวลละออง
62133018750 นางสาวลลิตวดี แก1วสองเมือง
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62133018751 นางสาวอัญธิกา ทองบริสุทธ์ิ
62133018752 นางสาวซาลีฮะห� กาลู
62133018753 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวรรณนิษา เล็งเจริญ
62133018754 นางสาวณิชชาอร ช6วยประคอง
62133018755 นางสาววัลย�วิกา จันทร�แปJน
62133018756 นางสาวปวีณา คงบํารุงค�
62133018757 นางสาวณัฐริยา แสงส6อง
62133018758 นางสาวสุไรยา พึงสม
62133018759 นางสาวชวิศา เภาจ๋ี
62133018760 นางสาวป�[นรัสม� เมษาลักขณ�
62133018761 นายสิรวิชญ� จารีย�
62133018762 นางสาวนีซเราะห� ซารีซา
62133018763 นางสาวพัชราภรณ� ช6วยสุข
62133018764 นางสาวนาฟรีดา ยะปา
62133018765 นางสาวธนัชชา แดงงาม
62133018766 นางสาวสาวดี สุระกําแหง
62133018767 นางสาวผกาวรรณ ชูแสง
62133018768 นางสาวยามีล?ะ ดาโอะ
62133018769 นางสาวเกตศรา แก1วสําอาง
62133018770 นางสาวพีรภาว� วิบูลย�พันธุ�
62133018771 นางสาวศิริลักษณ� ทองศรี
62133018772 นายอิคบรรณ อับดุลอาซีส
62133018773 นางสาวฐิติพรรณ ศรีตระพันธ�
62133018774 นายกฤษตฤณ ณะช1อย
62133018775 นายเฉลิมพงษ� บกสกุล
62133018776 นางสาวนิอารยา มะแซ
62133018777 นางสาวศศิประภา สว6างแจ6มใส
62133018778 นางสาวนิฟารีดะห� กูเต?ะ
62133018779 นางสาวมัรยัม แวสะมาแอ
62133018780 นางสาวฆอยรูนา วานิ
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62133018781 นางสาวอรณิชา กาญจนโชติ
62133018782 นางสาวฮุสนา สีแต
62133018783 นางสาวพนิดา แก6นบุญ
62133018784 นายอริสมันต� ยูโซะ
62133018785 นางสาวฐิติมา มุสิกสังข�
62133018786 นางสาวพรพิมล ลครวงษ�
62133018787 นางสาวมารีซัน แวสาแล
62133018788 นางสาวอังคณา สุดทุ6ม
62133018789 นางสาวหุษณา หวดด1าหละ
62133018790 นางสาวณีรนุช ทองจืด
62133018791 นางสาวเพรียววดี วัฒนกุล
62133018792 นางสาวสุภาวดี ศรีจรัส
62133018793 นางสาวกูไซนับ โต?ะรายอ
62133018794 นายจตุรงค� จินาวงศ�
62133018795 นายอานนท� สุระคําแหง
62133018796 นายอาฟDฟD เจ?ะเซง
62133018797 นางสาวชนิดา แก1วช6วย
62133018798 นางสาวพาตีเมาะ ตาเยะ
62133018799 นางสาวสุดา ทิ้งผอม
62133018800 นายณัฐนนท� นวลพุฒ
62133018801 นางสาวนูรฮาซีเกน หลงเน?าะ
62133018802 นางสาวกัญญาวีร� โฮ6ลิ่ม
62133018803 นางสาวเบญจวรรณ เข้ียวแก1ว
62133018804 นางสาวจิราภรณ� หนูชูแก1ว
62133018805 นางสาวอารียา ดะชง
62133018806 นายอริยะ บุญขวัญ
62133018807 นายบุคอรี พิศแลงาม
62133018808 นางสาววนิสา เอียดฤทธ์ิ
62133018809 นางสาวนารีรัตน� เหมมูล
62133018810 นางสาวกมลชนก คงปาน
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62133018811 นางสาวฮานีฟาห� อาแว
62133018812 นายอับดุลอาซิซ แม
62133018813 นายชัยวุฒิ ราชแก1ว
62133018814 นางสาวเกวลิน แซ6ลู6
62133018815 นางสาวรักคณา โชติช6วง
62133018816 นางสาวกุลรดา แก1วคงคา
62133018817 นางสาวกมลพรรณ หนูสวัสด์ิ
62133018818 นางสาวจรัสศรี บูรณทร
62133018819 นางสาวมัสนะห� บาเหม
62133018820 นางสาวชาลิสา แพ6งเมือง
62133018821 นายอุดมศักด์ิ ปราบณรงค�
62133018822 นางสาวพัณณิตา นารีหวานดี
62133018823 นางสาวนูรฮูดา ดอปอ
62133018824 นายนราวัฒน� สุวิชญางกูร
62133018825 นายวรันธร นิ่มโอ
62133018826 นางสาวนัสรีน แก1วจํารัส
62133018827 นางสาวฟาเดีย ยูโซ?ะ
62133018828 นางสาวณัฏฐนันท� เพชรรัตน�
62133018829 นางสาวมาริสา ณรงค�รัตน�
62133018830 นางสาวโซเฟDย มะดาโอะ
62133018831 นางสาวอัมพณา ศรีสุวรรณ�
62133018832 นางสาวสุกัญญา จินดารัตน�
62133018833 นางสาวนฤพิศ สุขสบาย
62133018834 นางสาวมาญีดะห� อูเซ็ง
62133018835 นางสาวนูรฮีดายะห� โต?ะแมะ
62133018836 นางสาวแวอาอีซะห� แวสือแม
62133018837 นางสาวณัฐฐา ไชยกิจ
62133018838 นายธีรนันท� ดําสี
62133018839 นางสาวกนกวรรณ ป�ยะรัฐ
62133018840 นางสาวป�ติพร อุบล
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62133018841 นายธีรุตน� มาดียา
62133018842 นางสาวมาริสา ทองน1อย
62133018843 นางสาวลดาวัลย� ดําแก1ว
62133018844 นางสาวภิรัญญา พรหมเทพ
62133018845 นางสาวพรรณโสภา พรายอําไพ
62133018846 นางสาวอรสา บุบผามณี
62133018847 นางสาวป�ยภรณ� เดชธงไชย
62133018848 นางสาวจุฑารัตน� ดําสี
62133018849 นางสาวดวงกมล จันทร�แย1ม
62133018850 นางสาวชลิตา พรหมชาติ
62133018851 นางสาวซอลีฮ?ะ แวดอเลาะ
62133018852 นางสาวรจิตรา เอมโกษา
62133018853 ว6าที่ร1อยตรีหญิงนัยนา จันทมณี
62133018854 นางสาวอาซีซะ เจะยอ
62133018855 นายวราวุธ ว6องไว
62133018856 นางสาวประทุมมาศ อินทะมู
62133018857 นางสาวชนาธิป ธีระวรรณคงศิริ
62133018858 นายธนาคาร แก1วประไพ
62133018859 นางสาวฟาตีม?ะ หัดยี
62133018860 นางสาวศนันธฉัตร บุญช6วย
62133018861 นางสาวแวฟาดีละห� แลเบาะ
62133018862 นางสาวอาฟDยะห� สาและ
62133018863 นางสาวซามีมี ดอเลาะ
62133018864 นางสาวอรุณวดี จําศักด์ิ
62133018865 นางสาวยาลีต1า มะลา
62133018866 นางสาวซาบารีย?ะ อาลี
62133018867 นางวัลยา หมัดยุโส?ะ
62133018868 นายอามิน เจ?ะเละ
62133018869 นางสาวสิริพร กุลกาญจนาภิบาล
62133018870 นางสาวอัญรดี ชูสีอ6อน
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62133018871 นางสาวเสาวภา ไฝทอง
62133018872 นางสาวเสาวลักษณ� คุ1มพวกมิตร
62133018873 นางสาวณัฐธิดา จตุวิเทศ
62133018874 นางกัณธิกานต� ชูดวง
62133018875 นางสาวพาดีละห� หะยีสาแม็ง
62133018876 นางสาวอนัญญา เพ็ชรรัตน�
62133018877 นางสาวมารียัม ตันหยงดาโอะ
62133018878 นางสาวสุภลักษณ� แก1วอัมพร
62133018879 นางสาวพิชชา เนตรจรัสแสง
62133018880 นางสาวณัฐธีรา บริสุทธ์ิ
62133018881 นางสาวฮูดา สะแม
62133018882 นางสาวปการียะห� เจะหะ
62133018883 นายศิวรักษ� วังบุญคง
62133018884 นายบาฮารูดิน เด็ง
62133018885 นางสาวนัฐนันท� แสนโยชน�
62133018886 นางสาวการีหมะ แลแม
62133018887 นางสาวนันทิชา ห6อมา
62133018888 นายไพบูลย� พัฒนเสถียร
62133018889 นางสาวสุลัยดา เจะพร
62133018890 นางสาวสุภาณี ประแก1ว
62133018891 นายศัสดา มณีศรี
62133018892 นางสาวนูรอีมาน โซ?ะสะอิ
62133018893 นางสาวโสรยา บํารุงวงศ�
62133018894 นางสาวอรุณทิพย� แทนโป
62133018895 นายอุดมชัย กําจัด
62133018896 นางสาวสุภามาส สุขโข
62133018897 นางสาวพรภาดา เพชรหอม
62133018898 ว6าที่ร1อยตรีจิรศักด์ิ ยกซ่ือ
62133018899 นางสาววริศรา คิดใจเดียว
62133018900 นางสาวพรสุดา เดชพงษ�โชติ
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62133018901 นางสาวอลิษา ราชสุวรรณ
62133018902 นางสาวชาลินี บิสลีมีน
62133018903 นางสาวดวงหทัย จันดํา
62133018904 นางสาวณัฐวดี บุญยัง
62133018905 นางสาวธิดารัตน� ตัดสายชล
62133018906 นางสาวสุพิชฌาย� สวาหลัง
62133018907 นางสาวฟารีดา หมะหมุ
62133018908 นางสาววรเพ็ชร� ทัศแก1ว
62133018909 นางสาวศราวดี พูนเพ่ิม
62133018910 นางสาวสารีนา ยูโซ?ะบาราเฮง
62133018911 นางสาวสุภาวดี ทับชุม
62133018912 นางสาวเทวิกา ชุมประเสริฐ
62133018913 นางสาวสุไรดา อาแวกาแฉะ
62133018914 นางสาวสุไหมเร?าะ โต?ะเต1ง
62133018915 นางกัลยา ขุนชี
62133018916 นางสาวหับเส?าะ หมัดอะดัม
62133018917 นายอับดุลเล?าะ แวดาแม
62133018918 นายธนกฤต เมืองแก1ว
62133018919 นายชลภัทร ป�[นสุข
62133018920 นางสาวเพ็ญรัชนี วังเพ็ชร�
62133018921 นางสาวรอฮีมะห� โอ?ะหลํา
62133018922 นางสาวดรุณี หมัดตานี
62133018923 นางสาวจุไรพร รุ6งเรือง
62133018924 นางสาวโนร�อามาลีน อูเซ็ง
62133018925 นางสาวมาสน?ะ สะตีแม
62133018926 นางสาวนูรีดา ดอเลาะ
62133018927 นางสาวสมใจ กาเสมสัน
62133018928 นางสาวรอซีด?ะ เจ?ะเต?ะ
62133018929 นางสาวกานต�ชนก มณีโชติ
62133018930 นางมะลิวัลย� นวลละออง
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62133018931 นายพงศกร งามสมมิตร�
62133018932 นางสาวจุฑามาศ ทองประสม
62133018933 นางสาวอัจจิมา หยูทอง
62133018934 นางสาวรอซีด?ะ เจะแว
62133018935 นางสาวสุธาทิพย� สุขสวัสด์ิ
62133018936 นายอัฏฮา เย็ง
62133018937 นางสาวนัฎศิมา สํามะเนี๊ยะ
62133018938 นางสาวนิรมล สุขแดง
62133018939 นางสาวศิริวรรณ รักษ�ชูชื่น
62133018940 นางสาวโสภิดา ไชยชนะ
62133018941 นายหัสดินทร� ตันประดิษฐ
62133018942 นางสาวศศิวิมล รัตนมาลี
62133018943 นายธนรัตน� มณีโรจน�
62133018944 นายกิติศักด์ิ ทองแจ1ง
62133018945 นางสาวเสาวลักษณ� ทองขาว
62133018946 นางสาวเนติมา ธรรมรังษี
62133018947 นายฮามะ เจะอุบง
62133018948 นางสาวกมลรัตน� รัตนพฤกษ�
62133018949 นายอดิศร พันธุ�มาศ
62133018950 นางสาวเมลิญา ลาวัณย�
62133018951 นายอติชาต แซ6เง1า
62133018952 นายเฉลิมวุฒิ เพชรโพลา
62133018953 นายวิรภัทร แก1วจันทร�
62133018954 นางสาวณัฐวดี ชัยเทพ
62133018955 นายณัฐวุฒิ รักษาพล
62133018956 นางสาววรัทยา ฐานะพันธุ�
62133018957 นายป�ยะชัย พรมทอง
62133018958 นายภานุวัฒน� ช6วยสกุล
62133018959 นายนิพนธ� ช6วยชาติ
62133018960 นางสาววิรัลยุพา พัทธรัตน�
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62133018961 นางสาวบุซรอ อาแวบือซา
62133018962 นางสาวปภัชญา เอียดเมือง
62133018963 นางสาวอังคณา ชุ6มชื่น
62133018964 นางสาวภาวิดา บุญสนอง
62133018965 นางสาวนิภาพรรณ สุระวิโรจน�
62133018966 นายขรรค�ชัย ขจิตสุวรรณ
62133018967 นางสาวกุลจิรา รักษ�วงศ�
62133018968 นายอนุรักษ� โมรา
62133018969 นางสาวอาณีซาร� ซอดีส
62133018970 นางสาวสุนิศา เศรษฐสุข
62133018971 นางสาวภัสราภรณ� ศรีนวลขาว
62133018972 นางสาวจิติมา สะมะแอ
62133018973 นางสาวดวงกมล เพชรคง
62133018974 นางสาวกนกวรรณ จันทร�สุวรรณ
62133018975 ว6าที่ร1อยตรีขจรจักษณ� ภู6ร1อย
62133018976 นายมะพาริด แม
62133018977 นางสาวอัจฉรา ศิริวัง
62133018978 นางสาวสิริวัฒนา แท6นสะอาด
62133018979 นางสาวสุนิดารัตน� ชูทอง
62133018980 นางสาวโซเฟDย สาและ
62133018981 นางสาวนูรีซัน เวาะเย?าะ
62133018982 นางสาวพิชามญชุ� หว6างสกุล
62133018983 นายอัครพล ยินเจริญ
62133018984 นางสาววินันญา งะสมัน
62133018985 นางสาวสมฤทัย สิริกุลธนทรัพย�
62133018986 นางสาวอานิตยา วัฒนกุล
62133018987 นางสาวสุพิชญา พานทอง
62133018988 นางสาวจันจิรา แก1วขวัญ
62133018989 นางสาววนิดา เลิศวงหัส
62133018990 นางสาวจารึก ศรีอุทัย
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62133018991 นางสาวนูไรฮาล คชฤทธ์ิ
62133018992 นายป�ยพัทธ� ภวังสวัสด์ิ
62133018993 ว6าที่ ร.ต.หญิงกรกนก ไชยวรณ�
62133018994 นางสาววราภรณ� รองสวัสด์ิ
62133018995 นายอธิศ อ6อนรอด
62133018996 นางสาวฟาตีฮะห� อาแว
62133018997 นางสาวมาริสา เวชศักด์ิ
62133018998 นางสาวสุนิษา แก1วรัตน�
62133018999 นางพิชญ�วรา สุกระมณี
62133019000 นางสาววิลาสินี อาวุธ
62133019001 นางลลิตา แก1วมณี
62133019002 นางสาวชุติมน ชํานาญเนียม
62133019003 นางสาวสายธารา พุทธกูล
62133019004 นางสาวสุรีลักษณ� โพธ์ิแก1ว
62133019005 นางสาวสุรัตน�วดี หนูราม
62133019006 นางสาวเจะฮาลีเมาะ หะยีเซ็ง
62133019007 นางสาวจันจิรา พรหมจันทร�
62133019008 นางสาวสุนิสา บุญศรี
62133019009 นางสาวสินีนาฏ ช6วยสกุล
62133019010 นางสาวปภัสศิริ ขุนเศษ
62133019011 นางสาวปรีณาพรรณ ทองสุข
62133019012 นางสาวอนุศรา สาและ
62133019013 นางสาวอรสรา บุญเจริญ
62133019014 ดาบตํารวจชนาธิป แสงดี
62133019015 นางสาวธนพร ประคุณหังสิต
62133019016 นางสาวชลีกร ตีระพันธ�
62133019017 นางสาวดวงพร ทองเจริญ
62133019018 นางสาวพรรณี บุญโท
62133019019 นางสาวธารปภัสร� ศิริอาชาพันธ�
62133019020 นางสาวตอยีบะห� บาแม
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62133019021 นายหาสัน เจ?ะอาแว
62133019022 นางสาวสาวิตรี วุฒิมากร
62133019023 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีสุวรรณโณ
62133019024 นางสาวพรรณี ดวงแก1ว
62133019025 นางสาวกันตนา มีเผาะ
62133019026 นายสุรยุทธ ปลอดแก6นทอง
62133019027 นางสาวรวิสรา เชาว�พ1อง
62133019028 นางสาวมาซีเตาะห� แวสือนิ
62133019029 นายณัฐวุฒิ โลหิตธาดา
62133019030 นายสุวัฒน� จันทร�สว6าง
62133019031 นางสาวอามีนะห� เปาะเย็ง
62133019032 นางสาวจุฑามาส ทวนน1อย
62133019033 นายป�ยวัฒน� คีรีเพ็ชร
62133019034 นางสาวอัสม?ะ ปูลาประเปะ
62133019035 นางสาวโมธิมา เรียบสันเทียะ
62133019036 นางสาววรรณนีย� มหินทราภรณ�
62133019037 นายธีระภัทร สุวรรณรัตน�
62133019038 นายนพดล พรายชุม
62133019039 นางสาววิภาพร รัตนญาติ
62133019040 นางจันจิรา โครนเซเดอร�
62133019041 นางสาวธัญญารัตน� ปราบโรค
62133019042 นางอัญธิกา ก1งโง1ย
62133019043 นายนฤเบศ อ6อนเกลี้ยง
62133019044 นายตัรมีซี กาเร็ง
62133019045 นางสาวกมลพร กลิ่นละมัย
62133019046 นายเอกพล ใสคล1าย
62133019047 นางสาวสาธิยา รัตนพันธ�
62133019048 นายนพศักด์ิ เสนะกูล
62133019049 นางสาวอรษา ตรีวัย
62133019050 นายเถกิงพงศ� หนูมาก
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62133019051 นางสาวจุฑามาศ สมคิด
62133019052 นางสาวซูไรดา ดือระซอ
62133019053 นางสาวจีรภา รักแก1ว
62133019054 นางสาวซูไรนี เจ?ะนุ?
62133019055 นางสาวสินีนาฎ มีสุขศรี
62133019056 นางสาวจุฑารัตน� ดําแดง
62133019057 นางสาวกนิษฐา มุขช6วย
62133019058 นางสาวดวงกมล แซ6ว6อง
62133019059 นางสาวนําพร ว6องเจริญ
62133019060 นางสาวศุภณิชนาถ บุญกอบแก1ว
62133019061 นางสาวเพ็ญพิชญา ก่ีสุ1น
62133019062 นางสาวธนพร ไพริน
62133019063 นางสาวธิดารัตน� บุญพาฤทธ์ิ
62133019064 นางสาวฮามีด?ะ มะบู
62133019065 นางสาวกดาเรีย เวาะเย?าะ
62133019066 นางสาวนุรี งะสมัน
62133019067 นายกอมารุดดีน โตะดง
62133019068 นางสาวสุกัลยา จิตภักดี
62133019069 นางสาวศุภกานต� ศรีทองใหม
62133019070 นางสาวณัตฏาภรณ� หนูประเสริฐ
62133019071 นายสุกีมิง บูกุส
62133019072 นางสาวเกวลิน ขวัญนวล
62133019073 นายสุขไพศาล บุญรอด
62133019074 นางสาวฮุสนา ปาแน
62133019075 นางสาวสุวรรณนา แวนาซา
62133019076 นางสาวจุฬาลักษณ� บัวเพ็ชร
62133019077 นายชยุต ตะทวี
62133019078 นายทศพล จันวดี
62133019079 นายอภินันท� อุ6นเมือง
62133019080 นางสาวกรรณิกา แยนา
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62133019081 นางสาวพิมอร เขมะวนิช
62133019082 นายอาทิตย� ฉายกลิ่น
62133019083 นางสาวก่ิงไผ6 ส6งแสง
62133019084 นายณฐพงศ� พลเพชร
62133019085 นางสาวพรภัทร พ่ึงบุญ
62133019086 นางสาวจารุณี พรหมสอาด
62133019087 นางสาวศรวณีย� คงเพ็ชร
62133019088 นายพลวัต มัควัลย�
62133019089 นายชิติพัทธ� ชุมประศาล
62133019090 นางสาวเกวลิน วัชระโชติกุล
62133019091 นางสาวนุสรา สาดีน
62133019092 นางสาวอานุสรา เพชรรัตน�
62133019093 นางสาวพัชรพร อ]อง
62133019094 นายธรรมนพ เล็งเจริญ
62133019095 นางสาววานีตา แตมามุ
62133019096 นางสาวปรียาลักษณ� รอดเข็ม
62133019097 นางสาวสุภัสสรา แก1ววิเศษ
62133019098 นายไชยา หว6าหลํา
62133019099 นางสาววิภา นุ1ยโส?ะ
62133019100 นายขวัญแก1ว สิงหะพล
62133019101 นางอาวานีส กือมอ
62133019102 นางวันดี พานิชกรณ�
62133019103 นางสาวพรณ�เสาวภาคย� นวลเต็ม
62133019104 นางสาวฌานิภัค ใจแท1
62133019105 นางสาวอนันตญา วารีศรี
62133019106 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิโพ1น
62133019107 นายนภสินธ� สุขจันทร�
62133019108 นางสาวนัทยา สุวรรณรัตน�
62133019109 นางสาวซูฮัยนี นาแว
62133019110 นางสาวโซเฟDย ดาโอะ
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62133019111 นายองอาจ ทองระดา
62133019112 นางสาวกนกพรรณ พรหมอักษร
62133019113 นางสาวณัฏฐมณี พลสิทธ์ิ
62133019114 นางสาวจุฑารัตน� ชูชุม
62133019115 นางสาวศิริวิมล ชูเหล็ก
62133019116 นางสาวซูไฮบะห� ดราแม
62133019117 นายวรวุฒิ ถมแก1ว
62133019118 นางสาววรรณนิสา หัดเหาะ
62133019119 นางสาวนันทิชา ไชยแดง
62133019120 นางสาวสุรัยญา หลีอาด้ัม
62133019121 นายมูฮัมหมัดไซฟู สุหลง
62133019122 นางสาวศิริพร สุขอําไพ
62133019123 นางสาวกิตติมา แสงงาม
62133019124 นางสาวอรัญญา ชูหนู
62133019125 นางสาวกชกร สงชู
62133019126 นางสาวเจนจิรา หนักทอง
62133019127 นางสาวกัญญารัตน� ครูอ1น
62133019128 นางสาวอัญชลี พงศ�จันทรเสถียร
62133019129 นางสาวมณฑิตา ตรีรานุรัตน�
62133019130 นางสาววณีดา รีจิ
62133019131 นายธนัชส�วรรธน� ประสมชาติ
62133019132 นางสาวนิรมล สุขเกษม
62133019133 นายพิษณุ นําแก1ว
62133019134 นายกรวิชญ� สะรุโณ
62133019135 นางสาวนิศาชล เซ6งเส1ง
62133019136 นายณรงค�ฤทธ์ิ สมพงศ�
62133019137 นายกษิดิศ อุ6นทะเรียน
62133019138 นางมาลีตา เกษมสุข
62133019139 นางสาวยศวดี ตรุโณภาส
62133019140 นางสาวสร1อยสุดา แก1วกูล
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62133019141 นายธีรเชษฐ อินทร�ฤทธ์ิ
62133019142 นางสาวชัชญา เรืองคาม
62133019143 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวาทินี เจะดราแม
62133019144 นายพิเชษฐ ชาติเชื้อ
62133019145 นางสาวคอรีเยาะ ชื่นนา
62133019146 นางสาวชัญญานุช ตรีครุธพันธ�
62133019147 นางสาวซะอุดี ดําท6าคลอง
62133019148 นางเบญจรงค� ปBLนสุขสวัสด์ิ
62133019149 นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ มัยเซ6ง
62133019150 นางสาวเสาวลักษณ� สมขัน
62133019151 นายอับดุลฮากิม ดาหะมิ
62133019152 นายวิทยา ธรรมเพชร
62133019153 นางสาวกชกร วิจิตรบรรจง
62133019154 นางสาวจุฑาทิพย� ชูน1อย
62133019155 นางสาวสุไรนา นิมะ
62133019156 นางสาวอัสมะ เจะซอ
62133019157 นายอภิชาติ จินดาวงษ�
62133019158 นางสาวสกาวรัตน� เห็นพร1อม
62133019159 นายมะบูคอรี สาเลง
62133019160 นายอนุวัฒน� ย้ิมปลื้ม
62133019161 นายวรัฐฐา ทับทวี
62133019162 นางสาวอมราวดี สร1างอําไพ
62133019163 นายวิโรจน� รัตนะ
62133019164 นางสาวโซเฟDยน6า กาเจ
62133019165 นายอภิสิทธ์ิ คงชนม�
62133019166 นายวรวุฒิ เพชรย1อย
62133019167 นางสาวคอรีเย?าะ ฮีแลหูวา
62133019168 นางสาวปนิสา ยศแสน
62133019169 นางสาวพรสวรรค� อินศรีคง
62133019170 นางสาวกฤชอร คงศรีพุฒ
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62133019171 นายปาณัท ยกรัตน�
62133019172 นางสาววันวิสา มหารงค�
62133019173 นางสาวอาซูรา ยาแลแด
62133019174 นางสาวเอมิกา มามะ
62133019175 นางสาวฐาปนีย� สุขสัย
62133019176 นายอภิชัย เสือรอด
62133019177 นางสาวสุภรัตน� เฉ6งไล6
62133019178 นางสาวมูซีเร?าะห� ตาปู
62133019179 นางสาวซีรา นอ
62133019180 นางสาวมาเรียนี แวยี
62133019181 นายทนงศักด์ิ พัดสี
62133019182 นางสาวกชพรรณ วรรณรัตน�
62133019183 นางพิชญา ศิริพันธ�
62133019184 นายต1นสัก สุคนธรัตน�
62133019185 นางสาววิภาดา หนูเอียด
62133019186 นายประกาศิต รักษาแก1ว
62133019187 นายอัฐพงศ� อินทรัตน�
62133019188 นางสาวจินตนา นุ6นศรี
62133019189 นางสาวสุปราณี เกตุแดง
62133019190 นายวีระศักด์ิ แซ6ย่ี
62133019191 นางสาวสุรีรัตน� สุวรรณสุทธ์ิ
62133019192 นางสาวบัณยานุช วิศพันธุ�
62133019193 นางสาวสุนันทา หนูขาว
62133019194 นางสาวปารีดา นกเกษม
62133019195 นางสาวรอยฮาน หะยีดอปอ
62133019196 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�กรี
62133019197 นางโสภา จินตนะ
62133019198 นางสาวป�ยะพร สลับศรี
62133019199 นางสาวจันทร�จิรา แซ6ว6อง
62133019200 นางสาวคอดีเย?าะ กาเสาะ
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62133019201 นางสาวจตุรา ชูจันทร�
62133019202 นางสาววรัญญา สิงห�ประสาทพร
62133019203 นางสาวสุธาริณี สุณีวงค�
62133019204 นางสาวจามจุรี วาแม
62133019205 นางสาววรรณี คําเกลี้ยง
62133019206 นางสาวเพชรพรรณ เพชรพิมล
62133019207 นางสาวฮาซามา กูโน
62133019208 นายมูฮัมหมัดนัสรู เจ?ะเล?ะ
62133019209 นายภิรมย� ชูทอง
62133019210 นายซูลบักรี หะยีสือมาแอ
62133019211 นางสาวนูรียะห� บารมีดิง
62133019212 นางสาวเกศศิริ สมาพงค�
62133019213 นางสาวฮุสณา เหลาะหมาน
62133019214 นายทินกร บัวนวล
62133019215 นางสาวอภิชญา แก1วอัมพร
62133019216 นางสาวทิพรดา หิรัญวิริยะ
62133019217 นางสาวเบญญา อาหมัด
62133019218 นางสาวมยุรา หมาดสตูล
62133019219 นางสาวภัสธีญา เจริญธนวิธ
62133019220 นางมารีนี บินยูโซ?ะ
62133019221 นางสาวณิตารีย� ข6ายม6าน
62133019222 นางผาดีหล?ะ แหมะตํา
62133019223 นายเทวฤทธ์ิ นวลนิ่ม
62133019224 นายวินัย บัวมา
62133019225 นางสาวรุสณี สุวรรณขาว
62133019226 นางสาวสุภาพร หม่ืนรักษ�
62133019227 นางสาวสาธิตา ตู1ประกาย
62133019228 นางสาวมุสลีฮา มะแซ
62133019229 นายสุภวินท� เสนีย�
62133019230 นางสาวปภาวดี ห1อยแก1ว
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62133019231 นางสาวอามีนา หามะ
62133019232 นายธีรสิทธ์ิ ทองสอง
62133019233 นางสาวเกศรินทร� ทองปาน
62133019234 นางสาวจุไรรัตน� ขํารอด
62133019235 นางสาวป�ยรัตน� พรหมณะ
62133019236 นายวิรัตน� ขุนทองคํา
62133019237 นางสาวคัศรียา เอกวัฒนานนท�
62133019238 นางสาวบุญทิวา อุทัยแจ6ม
62133019239 นางสาวชนกนาถ ทรัพย�สุข
62133019240 นายกิตติธัช เหาะเจริญ
62133019241 นางสาวณัฐิการ� ศรีวิไล
62133019242 นายฮารุน มะซา
62133019243 นางสาวโรสลีซา เราะแลบา
62133019244 นางสาวคอดีเยาะห� บาฮา
62133019245 นางสาวรอฮายา เจ?ะเลาะ
62133019246 นายมะตัลมีซี มุวรรณสินธุ�
62133019247 นางสาวจรัสพร บัวนุ1ย
62133019248 ว6าที่รตนพดล นววิศิษฎ�กุล
62133019249 นางสาวอารีนา มะลี
62133019250 นางสาวนิฟ�รดาวห� สะมะแอ
62133019251 นายอันวา มิงมะ
62133019252 นางสาวพรพิมล สุขขี
62133019253 ส.ต.ต.อับดุลวาฮิด ยูโซ?ะ
62133019254 นางสาวซากีรา ปูเตะ
62133019255 นางสาววิภารัตน� เพชรคีรี
62133019256 นางพัชรินทร� แสงงาม
62133019257 นางสาวนิชาฏ มะแซ
62133019258 นางสาวขวัญฤดี พ6วงทอง
62133019259 นางสาวชุติกาญจน� รัตนแก1ว
62133019260 นางสาวเรวดี เนียมจันทร�
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62133019261 นางสาวประภัสรา สินธุ�ทอง
62133019262 นางสาววรินทร� ตูเล?ะ
62133019263 นางสาวกนกวรรณ สังข�ทอง
62133019264 นางสาวจิราพัชร วงศ�ธุวานนท�
62133019265 นางสาวเกวลินทร� บัวทองผุด
62133019266 นางสาววรัญญา ณะรังษี
62133019267 นางสาวภัทราภรณ� แสงสุวรรณ�
62133019268 นางสาวนูรีซัน เจ?ะแว
62133019269 นางสาวรุซนี เจะมะ
62133019270 นางสาวซูรอยดา ดายามา
62133019271 นางสาวธนภรณ� อุดมรัตน�
62133019272 นางสาวชิดชนก เดชสุวรรณ
62133019273 นางสาวเปมิกา เมฆวิไล
62133019274 นางสาวมิสบะห� เยงยูนอ
62133019275 นางสาวณิชนันทน� สระทอง
62133019276 นายซูฮัยมีย� มะเระ
62133019277 นางสาวเจนจิรา ลิงาลาห�
62133019278 นางสาวจิราวดี แก1วสองสี
62133019279 นางลัดดาวัลย� ทองราช
62133019280 นางสาวฮากีมี ตาปู
62133019281 นางสาววรวีร� สรงวารี
62133019282 นางสาวมุจลินท� พิศสุวรรณ
62133019283 นางสาวซารีปMะ หะนิแร
62133019284 นางสาวเสาวลักษณ� แก1วทอง
62133019285 นางสาวกัญญาภัค ช6วยทอง
62133019286 นางสาวฟาตีละห� สะนิ
62133019287 นายมะฮาซัน เปาะฮะ
62133019288 นางสาวมยุรี แท6นธรรมโรจน�
62133019289 นางสาวมาซารีนี จิมัน
62133019290 นางสาวอามีเนาะ สะอะ
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62133019291 นายสุรเชษฐ� หมุดหล?ะ
62133019292 นายสรรเสริญ บิลโตะแหละ
62133019293 นางสาวณกมล ภูเก1าล1วน
62133019294 นางสาวปาดีละห� จูนอ
62133019295 นางสาวจิฎารัตน� เสริมสกุลเกียรติ
62133019296 นางสาววิชยา สุวรรณหงส�
62133019297 นางสาวปวีณา เอกวิเชียร
62133019298 นางสาวสุไวบะฮ บากา
62133019299 นายปฐวี แสงอรุณ
62133019300 นางสาวนงนฤภัส โกสุธรรม
62133019301 นายเอกรัตน� หนูหวัง
62133019302 นางสาวอัสมะ อามิง
62133019303 นางสาวแก1วตา สิทธิเดช
62133019304 นางสาวซารีนา สะนิ
62133019305 นายอดิศร พุทธํารงค�
62133019306 นางสาวฟาตอน?ะ ปBนจอร�
62133019307 นางสาวสุไวดา เปรมใจ
62133019308 นางสาวจิดาภา แก1วจันทร�
62133019309 นางสาวกมลวรรณ ดวงจันทร�
62133019310 นายณัฐภัทร จันทรัตน�
62133019311 นายวราวุฒิ แก1วเพ็ง
62133019312 นางสาวธันวรัตน� วัลละ
62133019313 นายหามะ อูแม
62133019314 นางสาวนิราณี โต?ะเจ?ะ
62133019315 นางสาวฟูดัยล?ะ บินล6าเต?ะ
62133019316 นางสาวปาริฉัตร ตุลยะสุข
62133019317 นายบุณยกร โล6ห�พัฒนะกิจ
62133019318 นายจักรกฤต วิศพันธ�
62133019319 นางสาวระวิวรรณ สุวรรณสุข
62133019320 นางสาวจันจิรา แก1วได1หนู
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62133019321 นางสาวกัญญมาส เต็กสุวรรณ
62133019322 นางสาวแวฟาดีล?ะห� ยาโงะ
62133019323 นางสาวอุษารัตน� เหวรมา
62133019324 นายหัสชัย น1อยประเทศ
62133019325 นายธนา พิพัฒน�วิศาล
62133019326 นางสาวสุดารัตน� ตรีวัย
62133019327 นางสาวสุพัฒนา ปราบแทน
62133019328 นางสาวพุทธาวรรณ หนูภูธรณ�
62133019329 นางสาวภคพรรณ สุวรรณรัตน�
62133019330 นายอกนิษฐ� ถิระรมย�
62133019331 นางสาวกัญณภัทร ทองอ6อน
62133019332 นางสาวต6วนมารีแย นิยามาร�
62133019333 นางสาวริสนา ยุดา
62133019334 นายชากิรต� สันติ
62133019335 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวาฑิตา บุญมณี
62133019336 นางสาววิภาพร วงค�ชนากูล
62133019337 นางสาวปวีณา คงเขียว
62133019338 นางสาวคณิศรา มีธรรมสวนะ
62133019339 นางสาวนุรอายนิน เปาะกา
62133019340 นางสาวทัศนีย� เพชรสุทธ์ิ
62133019341 นางสาวกชพรรณ รอดถนน
62133019342 นางสาวซูมัยยะห� เด็งและ
62133019343 นางสาวฮาลีเม?าะ นิตา
62133019344 นางสาวศรัณยา บุญกุศล
62133019345 นายป�ยวัฒน� นุ6นสังข�
62133019346 นางบุญเรือน คงแก1ว
62133019347 นางสาวอรวรรณ คงแก1ว
62133019348 นางสาวปริฉัตร พันธ�เพชร
62133019349 นายพิชัยยุทธ เรืองไกร
62133019350 นางสาวอริศรา นาคสีทอง
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62133019351 นางสาวธมลวรรณ แก1วมีสี
62133019352 นายกิตติรงค� ชมเช1า
62133019353 นายศุภชัย ภักดี
62133019354 นางสาวนันทภัค พงษาวดาร
62133019355 นางสาวชญานิศ โพธ์ิพงศา
62133019356 นางสาวสุไรดา ลาโฮ?ะยา
62133019357 นายศรีวเมศร� กําเนิด
62133019358 นางสาวสุมลรัตน� มีคํา
62133019359 นางสาวธันย�ชนก มรโธวรรณ
62133019360 นางสาวขนิษฐา หวังปาน
62133019361 นายพงศธร วารี
62133019362 นางมารีแย หะยีลาเต?ะ
62133019363 นายปราโมทย� จางวาง
62133019364 นางสาวกูมาสือน?ะ กูเดร�
62133019365 นางสาวรุ1งลดาภรณ� ไชยศักด์ิ
62133019366 นางสาวโสรญา บิลยะแม
62133019367 นางสาวขวัญนภา หอมตีบ
62133019368 นายอิสมาอีล มีนา
62133019369 นางสาวอภิญญา ยาดํา
62133019370 นายภูวเดช ระไวสมาน
62133019371 นางสาวนูรไอดา โตะ
62133019372 นายยูนัส หลงกอหราบ
62133019373 นางสาวเปรมฤดี ยอดสมุทร
62133019374 นางสาวฤดีมาศ ศรีคงทอง
62133019375 นายธนพล จินดาวรรณ�
62133019376 นางสาวแวอาแอเสาะ แวโดยี
62133019377 นางสาวจิรัชชา ปลอบสงวนกุล
62133019378 นางสาวนิตยา สุภาพมณี
62133019379 นางสาวอีฟตีซัน ยะพา
62133019380 นางสาวสุวีรญาณ� หนูชัยแก1ว
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62133019381 นางสาวกมลทิพย� สุวรรณวงศ�
62133019382 นางสาวบุษยา เอียดแก1ว
62133019383 นางสาวปณิดา ทิพมาตย�
62133019384 นายวุฒิชัย ประสารพจน�
62133019385 นางสาวสากียะห� สาเมาะ
62133019386 นางสาวพันธ�ทิพย� จุลวรรณโณ
62133019387 นายอับดุลฮากีม ตีกาสม
62133019388 นางสาวณิภารัตน� โกสินโท
62133019389 นางสาวนูรัม เจ?ะอารง
62133019390 นายชัยพัฒน� มุสิกะรักษ�
62133019391 นางสาวตอยยีบะ เจ?ะแม
62133019392 นางสาวศิริลักษณ� สมาพงค�
62133019393 นางสาวฝาตีม?ะ หมันเส็น
62133019394 นายอัสวัน แมแล
62133019395 นายมูฮําหมัด อาหมัด
62133019396 นางสาวมูรณี สาแลแม
62133019397 นางสาวไฟซียัน แวมูลอ
62133019398 นางสาวศันสนีย� โต?ะหลี
62133019399 นายฟาริบ สาเมาะ
62133019400 นางสาวเจ?ะโซฟDยะห� สูยี
62133019401 นายนพดล ปานทอง
62133019402 นางสาวศศิพร ชูแก1ว
62133019403 นางสาวสุขุมาภรณ� ดําศรี
62133019404 นางสาวฟ�รฮานา สนสัน
62133019405 นายนพดล ลาเฉลิม
62133019406 นางสาวดวงกมล ช6วยนวล
62133019407 นางสาวฮาบีบ?ะ ดีนายัง
62133019408 นางสาวธัญญรัตน� แสงช6วย
62133019409 นายยะหยา เลงสะ
62133019410 นางสาวมารีนา เจ?ะแว
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62133019411 นายนพดล หารเทา
62133019412 นายจักรินทร� ทองสลับ
62133019413 นางสาวสรัณยา พุทธโท
62133019414 นางสาวปริญญาภรณ� ขุนรอง
62133019415 นางสาวสุทธิดา สังมา
62133019416 นางสาวซูมัยยะห� กะลูแป
62133019417 นางสาวกนกวรรณ แก1วศรีทอง
62133019418 นางสาวศรุตา เส็นหมาน
62133019419 นางสาวพิมพ�ใจ แปลกเพ่ือน
62133019420 นางสาวพัชรทิตา นวลละออง
62133019421 นางสาวสุกัญญา ยีหวังเจริญ
62133019422 นางสาวอัสมะห� แม็งดง
62133019423 นางสาวฉัตรฤดี หมานหมาด
62133019424 นายวชิระ กอหลัง
62133019425 นายเฉลิมศักด์ิ จันทร�สุริวงษ�
62133019426 นายธีรวัชร อินทรสมบัติ
62133019427 นางสาววรรธนิกา ช6อมณี
62133019428 นางสาวจุไรรัตน� เหมรัตน�
62133019429 นางสาวกนกอร ณ วังอ6าง
62133019430 นางสาวเสาวพัตร� หนูเอียด
62133019431 นายสุพจน� แสงสว6าง
62133019432 นางสาวสุกัญญา มุสอแยนา
62133019433 นางสาวเบญจมาศ ชูสงดํา
62133019434 นางสาวกรณิศ หน6อทอง
62133019435 นายเพาซัน ยะดารอ
62133019436 นางสาวสุไรยา หมานระโต?ะ
62133019437 นางสาวดวงกมล จิตภักดี
62133019438 นางสาวมณิวัน คงอ6อน
62133019439 นางซูไบดะ โซะเลาะ
62133019440 นางสาวรอฮานี มานะ
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62133019441 นางสาวอลิยา สันเหล็ม
62133019442 นางสาวป�ยารัตน� กล1าแข็ง
62133019443 นางสาวนูรฮูดา สารี
62133019444 นางสาวนริษา คงศักด์ิพันธ�
62133019445 นายบัดรีย� พระศรี
62133019446 นางสาวอัจฉรา มูสิกะสง
62133019447 นางกนกพร มุสิกะจินดา
62133019448 นางสาวสุใมยะห� ดือราแม็ง
62133019449 นางสาวพนิดา เก้ือชาติ
62133019450 นางสาวอัจฉรา ปานงาม
62133019451 นางสาวกมลมาศ พะสริ
62133019452 นางสาวบุษกร สังข�สุวรรณ
62133019453 นางสาวจีรนันท� โสะหาบ
62133019454 นางสาวนูรฮูดา มะดาโอ?ะ
62133019455 นางสาวสุนันญา สุขนุ6น
62133019456 นางสาวอารียา หวันบวช
62133019457 นางสาวหทัยชนก ฐิติภัทรสกุล
62133019458 นางสาวบูสรอ ยะโกะ
62133019459 นางสาวสิริลักณ� เฉิดโฉม
62133019460 นางสาวนูปาตีฮะ ดีติ
62133019461 นางสาวเฑียรมณี ดวงยอด
62133019462 นางสาวคอลาตี อาแซ
62133019463 นางพรพิมล วิจิตร
62133019464 นางสาวพนิดา สงวนลม
62133019465 นางสาวปณัฐฐา แตงเกลี้ยง
62133019466 นางสาวซูไฮนี มูซอ
62133019467 นายกิตติ หล1าหลั่น
62133019468 นายนิมัรวาน นิโด
62133019469 นายพงศธร สงรักษ�
62133019470 นางสาวขวัญนภา เจ?ะสัน

หน1า 649 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133019471 นางสาวบุญสิตา พวงพวา
62133019472 นายอภิชาติ แซ6เตียว
62133019473 นางสาวพิมพ�ชนก แท6นมาก
62133019474 ว6าที่ร1อยตรีมะนาวี กอแด
62133019475 นางสาวจุไรพร บัวเนียม
62133019476 นางสาวศุจีภรณ� ใหม6คง
62133019477 นางสาวดารารัตน� แซ6เลื่อง
62133019478 นางวนิดา บุญช6วย
62133019479 นายกิตติพงศ� ชูรักษ�
62133019480 นางสาวอุทัยวรรณ เส1งรอด
62133019481 นายจิรสันต์ิ ขวดทอง
62133019482 นางสาวซารีน6า ยีกาเซ็ม
62133019483 นางรัตน�ชฎา เทือกทักษ�
62133019484 นางสาวฮาลีเม?าะ เจ?ะตาเย?ะ
62133019485 นางวราพร มณีปรีชา
62133019486 นางสาวอภิชญา อาญาพิทักษ�
62133019487 นางสาวภารดี เก้ือรอด
62133019488 นางสาวศศิธร วงพิลา
62133019489 นางสาวธัญญรัตน� รักพวก
62133019490 นายนัสรัณ มะรอเซะ
62133019491 นางสาวหทัยกาญจน� แสงทอง
62133019492 นางสาวบารียะห� สาและ
62133019493 นางสาวนิติกา พลนะ
62133019494 นางสาวภัทธ์ิป�ญา แท6นทอง
62133019495 นางสาวแคทริยา แซ6ชี
62133019496 นายอภิรัตน� กระวินทร�
62133019497 นายปรัชญา เสียมไหม
62133019498 นายศราวุธ เข่ือนแข
62133019499 นางสาวอรจิรา ช6อผูก
62133019500 นางสาวกัญญารัตน� ลิมานิ
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62133019501 นางสาวมารณี ยูโซ?ะ
62133019502 นางสาวภัสนันท� สุวรรณรัตน�
62133019503 นางภัทรกร มรกต
62133019504 นางสาวปBณณวิชญ� จุติโชติกานต�
62133019505 นางสาวสารีนา หะมาแย
62133019506 นางสาวบัดดรียะห� บากอซง
62133019507 นางสาวรัชนีวรรณ ศรีไสว
62133019508 นางสาวจิราพร เขียวกุ1ง
62133019509 นายอนัสรูล บากา
62133019510 นางสาวทิพย�สุดา บุญรัตน�
62133019511 นายธนพรรณ เขียวขํา
62133019512 นางสาวอาตีตะห� กาซอ
62133019513 นางสาวภวิกา คงเจริญ
62133019514 นายวิสุทธ์ิ สุวรรณวร
62133019515 นายพงศกร หนูหย6อง
62133019516 นางสาวมัซวาณีย� อามีนนุกูล
62133019517 นางสาวเสาวภา ช6วยเรือง
62133019518 นางสาวรัชดาวรรณ ผดุงวงศ�
62133019519 นางสาวรัศมีสุวรรณ ช6วยนุกูล
62133019520 นางสาวมณวสา นวลถวิล
62133019521 นางสาวนาฎอนงค� เมืองนาโพธ์ิ
62133019522 นางสาวฉัตฑริกา รักจุล
62133019523 นางสาวกนกวรรณ ปBนทะรัตน�
62133019524 นางสาวรจนา หม่ืนสา
62133019525 นางอรอุมา มะหมัด
62133019526 นางสาวอัสมะ บือแน
62133019527 นายอิสมาดี ไชยมณี
62133019528 นายวัชรพงศ� ขวัญทอง
62133019529 นางสาวมัสลีนา ยูนุ
62133019530 นายอับดุลเลาะห� เด6งนุ1ย
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62133019531 นายบุรินทร� จิตถนอม
62133019532 นายพงศกร วันแรก
62133019533 นางไพลิน จันทร�วาศ
62133019534 นายสันธนะ รามภักดี
62133019535 นางสาวชลาลัย สุวรรณพฤกษ�
62133019536 นางสาวบุษบากร ทองมาก
62133019537 นางสาววริญญา จุฬามณี
62133019538 นางสาวคอรีเยาะ ดามิ
62133019539 นางสาวมาริษา ไหมอ6อน
62133019540 นางสาวสิริญาดา เพชรพงศ�
62133019541 นางสาวปาลิตา วุ6นคง
62133019542 นางสาวนัจมาย� ตีมุง
62133019543 นางสาวอลิษา คงชิต
62133019544 นางสาวศิริวรรณ บุญกําเนิด
62133019545 นางสาวต6วนโซฟDยะห� มุสตาฟา
62133019546 นางสาวณัฐชยา แต1สกุล
62133019547 นางสาวกาญจณา แก1วเสถียร
62133019548 นางสาวกาญจนา เซ6งอั้น
62133019549 นางสาวปBญจณต ธีรกุล
62133019550 นางสาวฟารีดา ยูโซ?ะ
62133019551 ว6าที่ ร.ต.หญิงมณียา สุวรรณรัตน�
62133019552 นางสาวเพ็ญพิไล พรหมมี
62133019553 นางอิลฮัม มะเก?ะ
62133019554 นางสาวทิพย�วิมล ลิ้นหล6อ
62133019555 นางสาวอามีเนาะ แซโดร�
62133019556 นางสาวจิรประภา ทองสีพราย
62133019557 นายณัฐวิท ภักดี
62133019558 นายฐิติพันธ� สิตาพงษ�
62133019559 นายพฤทธ์ิชยุต สุตะกูล
62133019560 นางสาวณพรชนก เพชรนิล
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62133019561 นางสาวลาตีปะ ยีมาละ
62133019562 นางสายาตี อุซือมิ
62133019563 นางสาวสุภามาส อร6ามโชติ
62133019564 นายอัศรี บาเห็ง
62133019565 นางสาวจรีรัตน� วุฒิศาสน�
62133019566 นางสาวอัจจิมา ลือชัย
62133019567 นางสาวเสาวนีย� คงเมฆ
62133019568 นางสาววาสนา ชูศิริ
62133019569 นางสาวฟ�รดาวส� กะนา
62133019570 นางสาวโซเฟDยร� ยูโซ?ะ
62133019571 นายสหรัฐ สุดสงวน
62133019572 นายภูเบศ ขุนบุญจันทร�
62133019573 นายพรหมลิขิต บิลยะแม
62133019574 นางสาวบุษกร เพชรแก1ว
62133019575 นายปรากฏการณ� จําปาไทย
62133019576 นางสาวพิชญ�พิสุทธ์ิ พุ6มขํา
62133019577 นางสาวภคอร หลีเส็น
62133019578 นางสาวอรสา หน6อโท?ะ
62133019579 นางสาวชุติมา โลหะวิจารณ�
62133019580 นายฟBยศอล ยูโซะ
62133019581 นางสาวภริดา รัตนรังษี
62133019582 นางสาววนัสนันท� อินขวัญ
62133019583 นายสุรเดช เทพเสาร�
62133019584 นายอาลีซัน บูโด
62133019585 นายทศพล ย้ิมหิ้น
62133019586 นางสาวภาพร เพ็ชร�ดี
62133019587 นางสาวกัณห�นิฌามา ณัฐกรจิรกุล
62133019588 นางสาวฟาตีฮะห� เจ?ะและ
62133019589 นางสาวนิสาคีริน นิแมะ
62133019590 นางสาวฮาบีบะห� เจะนิ
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62133019591 นางสาวมนรดา ไพบูลย�
62133019592 นางสาวศิริลักษณ� วิจะสิกะ
62133019593 นายนันทวัฒน� และตี
62133019594 นางสาวนูรีซาร� เจ?ะมิ
62133019595 นางภัทราณี ศรีลาภ
62133019596 นายสัจจา ขุนทอง
62133019597 นางสาวบุษกร วาดงาม
62133019598 นางสาวฮูไรเราะ เหมรา
62133019599 นางสาวสิริวิภา ทองจารึก
62133019600 นางสาวปลายฟJา สาครินทร�
62133019601 นางสาวป�ยะวรรณ ขวัญทองย้ิม
62133019602 นางสาวเชษฐ�ธิดา สมชื่อ
62133019603 นางสาวธิดา จินดาวงศ�
62133019604 นายธนัญชัย คงสม
62133019605 นางสาวขวัญจิรา เที่ยงธรรม
62133019606 นางสาวศิริพร จันทร�แดง
62133019607 นางสาวสิริยา ทองฤทธ์ิ
62133019608 นางสาวฮาดีบะ อาแว
62133019609 นายคณพศ แก1วบุตร
62133019610 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีสุขใส
62133019611 นางสาวนฤพร สุทธินิมิตร
62133019612 นายณัฐภัทร ขําแก1ว
62133019613 ว6าที่ร1อยตรีพงศกร ไทรทอง
62133019614 นางสาวนูรอัสมี อาแว
62133019615 นางสาวอานี ดึนเล?าะ
62133019616 นายเกรียงไกร มะโนวงศ�
62133019617 นางสาวน้ําฝน ทองกุ1ง
62133019618 นายบวร ชัยจีระธิกุล
62133019619 นางสาวอาอีเซาะ ยูโซ?ะ
62133019620 นางสาวนิรินทร เพชรอักษร
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62133019621 นางสาวนิตยา สันหมุด
62133019622 นางสาวกรชนก พรมกูล
62133019623 นางสาววีร�สุดา ด6านวรนันท�
62133019624 นางสาวสุไวบ?ะ สะมะแอ
62133019625 นายโกวิทย� ชุมช6วย
62133019626 นางสาวป�ยะรัตน� แก6นแก1ว
62133019627 นางสาวสุพรรนี บ6อสู
62133019628 นางสาวพรสุดา มูดอ
62133019629 นางสาวชลิดา ถาวรจิต
62133019630 นางสาวรัตนา คงเย็น
62133019631 นางสาวจินต�ทิพา สังข�แก1ว
62133019632 นางสาวลาตีฟะห� สามะอุ
62133019633 นางสาวนูรอัยย�นิง ประดิษฐ�ธรรม
62133019634 นายพีระพล บริพันธ�
62133019635 นายวรพจน� แก1วไฝ
62133019636 นางสาวฮัสนีสา สาและ
62133019637 นางสาวนราจันทร� ศรีสุข
62133019638 นางสาวนันทิกานต� ประสพสุข
62133019639 นางสาวอุดมภรณ� วุฒิศักดานนท�
62133019640 นางสาวพิมพกานต� ปBจจันตวิวัฒน�
62133019641 นางสาวณัฐมล ออสันตินุตสกุล
62133019642 นางสาวตวงมาศ ทองคุปต�
62133019643 นายวิศรุต ตุกังหัน
62133019644 นางสาวป�ยวรรณ มากสง
62133019645 นายอติเทพ ตันติปรมินทร�
62133019646 นางสาวชัญญานุช นาคินทร�
62133019647 นางสาวชมนาด วีระกิติกุล
62133019648 นายอิสมะแอ สือนิ
62133019649 นายวรวิช กีรติคุณ
62133019650 นางสาวสิริกานต� ขาวชู
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62133019651 นางสาวนาราณี หะมะ
62133019652 นายศราวุธ เจะโกะ
62133019653 นางธัญญารัตน� บูสามารถ
62133019654 นางสาวอนุธิดา อ6อนตา
62133019655 นางสาวสุทธิชา จันทร�แจ1ง
62133019656 นางสาวฐิตาวี ทองชุม
62133019657 นายอิบรอหีม เดชอรัญ
62133019658 นายอติกันต� มาริกัน
62133019659 นางสาวณิชมน ธัญญเจริญอนุกูล
62133019660 นางสาวสมฤทัย เพ็ชรศิริ
62133019661 นายพดชะระ หะระตี
62133019662 ว6าที่ร1อยตรีหญิงโศรดา คงพูล
62133019663 นางสาววนิดา แก1วมณี
62133019664 นางสาวจําลองลักษณ� รอดเนียม
62133019665 นายเพรียวพันธุ� ทับทิมอ6อน
62133019666 นางสาวมนสิชา สุวรรณรัตน�
62133019667 นางสาวกนกวรรณ พันธ�อยู6
62133019668 นางสาวตัสนีม เจะโด
62133019669 นางสาวรอกีเย?าะ สะอุ
62133019670 นางสาวสุพิชฌาย� ดวงสิมมา
62133019671 นางสาวกัญญ�วรา โสภาริพันธุ�
62133019672 นายยุทธนา เวชสิทธ์ิ
62133019673 นางสาวเสาวณี ปานแก1ว
62133019674 นางสาวนนทยา ทองปล1องโต
62133019675 นายอาดีลัน โฮ
62133019676 นายนฤพนธ� ช6างเหล็ก
62133019677 นายปารินทร� ฤทธ์ิทอง
62133019678 นายณัฐกิตต์ิ สังข�น1อย
62133019679 นางสาววริสรา อุคะหะ
62133019680 นางสาวนภสร รุ6งสมบัติ
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62133019681 นายณัฐพล ยอดดี
62133019682 นางสาวฟากฟJา แซ6คู
62133019683 นางสาวจันจิรา เกลี้ยงกลม
62133019684 นางสาวกันยกร จันทร�เดิม
62133019685 นางสาวนูรีดา เจะและ
62133019686 นางสาวปาณิศา ศรีสวัสด์ิ
62133019687 นายพัฒนกฤช ปBญจศิริ
62133019688 นางสาวศุภาพิศญ� ศรีแถลง
62133019689 นางสาวปรารถนา วรรณบวร
62133019690 นายอาทิตย� ทองคุปร�
62133019691 นายสิทธิชัย บัวเพชร
62133019692 นางสาวชูฮาดา นาราวัน
62133019693 นางสาวนิตยา ย6างกุ1ง
62133019694 นางสาวกมลกัลย� อ6อนหวาน
62133019695 นางสาวพัชรินทร� คงเทพ
62133019696 นางสาวนูรีแซ เจ?ะมูดอ
62133019697 นางสาวเนตรชนก แก1วคุ1มภัย
62133019698 นางสาวพรธวัล หน6อสกูล
62133019699 นางสาวอาจารีย� เรนแก1ว
62133019700 นายอัสมาน เจะแว
62133019701 นางสาวรอซีดะ แวดราแม
62133019702 นายแวหัมดี แวดอเลาะ
62133019703 นายวรินทร นุ1ยเส1ง
62133019704 นางสาวอรพรรณ ปBญญาโญ
62133019705 นางสาวหานีดา ดือเร?ะ
62133019706 นายศรัณยู เนียมรินทร�
62133019707 นางสาวเสาวรัตน� จันทร�สว6าง
62133019708 นายพันธุ�ยศ ขวัญนิมิตร
62133019709 นางสาวฮุสนา สามะ
62133019710 นางสาวสุทธิดา เขียวส?ะ
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62133019711 นางสาวสุมิตรา ดําโข6
62133019712 นางสาวภัทราวดี คงหนู
62133019713 นางสาวพรพิมล ดวงสุวรรณ
62133019714 นายมูฮัมมัดซาบือรี ยะปา
62133019715 นางสาวสีตีแวนะ มาฮะ
62133019716 นางสาวจุฬารัตน� เชื้อพราหมณ�
62133019717 นายอานัส ตาเฮ
62133019718 นางสาวสีตีฟาตีเมาะ สาอิ
62133019719 นางสาวรัตติยา เปรมมนัส
62133019720 นายก1องยศ แจ1งยุทธศาสตร�
62133019721 นางสาวกุลธิดา อิสระดําเกิง
62133019722 นางสาวนิซูเฟDย วอหะ
62133019723 นางสาวต6วนมารีนา หนิจิบุลัด
62133019724 นางสาววรัชญา วงศ�ชูวรรณ
62133019725 นางสาวสุพนิดา ไชยรงค�
62133019726 นางสาวต6วนซากียะห� โตะรายอ
62133019727 นางสาวรอฮานี อีแต
62133019728 นางสาวศุภนิดา จันทอง
62133019729 นายสรวิชญ� เดชโฮม
62133019730 นางสาวฮัซวานี คอแด?ะ
62133019731 นายวัชรพงษ� สังขปาโณ
62133019732 นางสาวจันทรกานต� ชายแก1ว
62133019733 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุภาพร ทีปรักษ�พันธุ�
62133019734 นางสาววันทนีย� ไชยวงศ�
62133019735 นายบุญยมินทร� ซารีมะแซ
62133019736 นางสาวอรจิรา แซ6ลิ้ม
62133019737 นางสาวบุษราพรรณ พันธภาค
62133019738 นางสาวสกุลมาศ เปลี่ยวดี
62133019739 นางสาวสุกัญญา มะหลีโดง
62133019740 นางสาวนูรฟาตีฮะห� หะยีและ
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62133019741 นางสาวรอฮีหม?ะ มะหะมิง
62133019742 นายอุสมาน ลอดิง
62133019743 นายปรเมษฐ� เอียดยอด
62133019744 นายรีซูวัน แวหะมะ
62133019745 นางสาวจันทนา ดําแก1ว
62133019746 นางสาวภาวดี วรรณละออง
62133019747 นางสาวอุษณา มันยา
62133019748 นางสาวกนกวรรณ ทองคง
62133019749 นางสาวต6วนรัซมีดา อาบ?ะ
62133019750 นางสาวเพ็ญนภา อินพล
62133019751 นางสาวนภาพร เจียงกุล
62133019752 นางสาวไพลิน คงอ6อน
62133019753 นางสาวซีตีอามีเนาะ โต?ะมะแซ
62133019754 นายธนพนธ� ทองจันทร�
62133019755 นางสาวอัสนี มะสะ
62133019756 นางสาวสาธิยา เจียรมาศ
62133019757 นางสาวอัญชลี แสนคํา
62133019758 นางสาวอัลไลนีย� สะแลแม
62133019759 นายพงศ�พล ไพศาลศิลปS
62133019760 นางสาวปBทมา บกกระบือ
62133019761 นายจิราคม คงยอด
62133019762 นางสาวนุชจรี สุขอมรทรัพย�
62133019763 นางสาวรมยกร นพสุวรรณ
62133019764 นายวิทวัส รัตนอรุณ
62133019765 นางสาวสารีฟะ ยูโซะ
62133019766 นางสาวป�ยนาฏ ทับพิลา
62133019767 นางสาวจินดา ดําวุ6น
62133019768 นางสาวเบญจวรรณ เครือเตียว
62133019769 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวิลาวัลย� เพ็ชรวรรณ
62133019770 นายอาลีมิน ดาราแม
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62133019771 นายวันอุสมาน เจะเละ
62133019772 นายตอฮา เตาวโต
62133019773 นางสาวสุนิสา ชูช6วยคํา
62133019774 นายนิพิฐพนธ� จันทร�อุดม
62133019775 นางสาวชนิตา เหตุทอง
62133019776 นางสาวฟBตธียะห� จิใจ
62133019777 นางอานูยา ณ สงขลา
62133019778 นางสาวนภัสสร คงเพ็ญ
62133019779 นางสาวนภัสรา ทิ้งน้ํารอบ
62133019780 นางสาวอาฟDยาต� หะยีสะมะแอ
62133019781 นายอนาวิล เพชรสุวรรณ
62133019782 นางสาวนัสรู มูซอ
62133019783 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมถวิล
62133019784 นางสาวจีรภา เอียดวงค�
62133019785 นางสาวรอซือนะ บินฮิน
62133019786 นางสาวกัญญ�วรา ภคสันต�
62133019787 นางสาวโสภิตา พันนาสี
62133019788 นางสาวเจนจิรา ตาแหลม
62133019789 นางสาวพัชรมน ถาวรจินดา
62133019790 นางสาวกัลยกร บุญเกลี้ยง
62133019791 นางสาวกรรณิการ� บุญสีหา
62133019792 นางสาวกฤตยาภา สรายุทธพิสัย
62133019793 นางสาวอัสมะ มูซอ
62133019794 นางสาวกัสมา ใจสมุทร
62133019795 นางสาวภคินี ปานเพชร
62133019796 นางสาวนาวาล ตาเยาะ
62133019797 นางสาวสรารัตน� คงเอียง
62133019798 นางสาวกามารีเย?าะ ยาโม
62133019799 นางสาวอาณีซะห� แมเฮาะดํา
62133019800 นางสาวปณัฎฎา วงศ�วรชาติ
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62133019801 นางสาววรลักษณ� ฉัตรศิริ
62133019802 นางสาวประภาพร แก1วเสน
62133019803 นางสาวกานต�สิรีย� ชูชื่น
62133019804 นางสาวนุชนาถ ช6วยสง
62133019805 นางสาวสุปภาดา จิระแพทย�
62133019806 นายวุฒิชัย ปานแก1ว
62133019807 นายรณชัย บุญกาญจน�
62133019808 นางสาวรูกัยยะ หนูโส?ะ
62133019809 นางสาวกมลวรรณ แซ6เตียว
62133019810 นางสาวนริศราส� แออุดม
62133019811 นางสาวจิตรลดา จันทรวดี
62133019812 นางสาวสุรัสวดี เขียวแต1ม
62133019813 นางสาวสุรัลชนา อรทัย
62133019814 นางสาวหงส�รัตน� ทองรักขาว
62133019815 นางสาวธิติพร ชูนุ6น
62133019816 นางสาวสุทธิมา ดํารงศักด์ิ
62133019817 นายสุริยพงศ� ขุนศรีแก1ว
62133019818 นางสาวกนกวรรณ สุขโณ
62133019819 นายรัฐกร รอดทอง
62133019820 นางธนกร ไชยชฎา
62133019821 นางสาวนูรไอนี มะกาซา
62133019822 นางสาวนีซ?ะ มายี
62133019823 นายนฤพล นภาพงษ�
62133019824 นางสาวกัญญารัตน� เชือนหยู
62133019825 นางสาวมาฮูรา ดือราซอ
62133019826 นางสาวอารีรัตน� อ6อนนวล
62133019827 นางสาวสุกัลญา นิมิสวิน
62133019828 นางสาวบุญทิวา เหมทานนท�
62133019829 นายอุกกฤษฏ� พฤกษะศรี
62133019830 นางสาววัชราภรณ� พุ6มพวง
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62133019831 นายชาญยุทธ พัชนี
62133019832 นางสาวป�ยนุช สาวะดี
62133019833 นางสาวกิตติยากร แกล1วทนงค�
62133019834 นายณ พชร เดชรัตนวิไชย
62133019835 นางสาวณิชาภัทร บุญโร
62133019836 นางรสวารินทร� ทองสม
62133019837 นางสาวสุภัทรา หวังแห
62133019838 นางสาวอาซูรา ลาเต?ะ
62133019839 นางสาวฟาฎีลาฮ� ติงหวัง
62133019840 นายนิติณัฐ อุ6นเมือง
62133019841 นายศิริวัฒน� โทบุรี
62133019842 นางสาววรรณวิมล เหมือนสี
62133019843 นายพรรธกร ณะนวล
62133019844 นางสาวจิตรกัญญา ยองขอด
62133019845 นางสาวรัตนาวดี เด็นดู
62133019846 นางสาวอาตียะห� บาราเฮง
62133019847 นางสาวธนภรณ� ทองทวีวิวัฒน�
62133019848 นางสาวฮายาตี สะดียามู
62133019849 นางสาวพจนา เทพพรหม
62133019850 นายสุนทร แดงประดับ
62133019851 นางสาวณัฐฐากาญจน� ทัวยะบัตร
62133019852 นางสาวสารีพ?ะ สาแม
62133019853 นางสาวสุกัญญา บูอีตํา
62133019854 นางสาวปราญชลี แซ6เต็ง
62133019855 นางสาวจุฑาลักษณ� ย่ิงขจร
62133019856 นายวิทวัส สกุลทอง
62133019857 นางสาวกวินทิพย� อ6อนสนิท
62133019858 นายธนวัฒน� ประสมสุข
62133019859 นางสาวรอฮานี แวนาแว
62133019860 นางสาวธมลวรรณ ดํารงวุฒิ
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62133019861 นายเปรมมากร นวลนิล
62133019862 นางสาวกชพรรณ ชาญณรงค�
62133019863 นายญาณวรุฒ แสงประดับ
62133019864 นางสาวสาวิตรี ศรีทองแก1ว
62133019865 นางสาวนิตยา แยนา
62133019866 นางสาวพลาพร ราชพลสิทธ์ิ
62133019867 นายไพซอล แปแนะ
62133019868 นายจักรภัทร ละอองมณี
62133019869 นายอนุพนธ� แก1วศรี
62133019870 นางสาวหัสนี บินล6าเต?ะ
62133019871 นายทศพล ลาวัณย�วิภู
62133019872 นางวราภรณ� รอดชุม
62133019873 นางสาวนิตยกานต� สุวรรณศิลปS
62133019874 นางสาวศุภัสรา อมรลักษณ�
62133019875 นางสาวเสาวลักษณ� ชินศรี
62133019876 นายมะยูมิง หะยียะพา
62133019877 นางสาวชมภูนุช ด1วงฉีด
62133019878 นางสาวสาปDณี การียา
62133019879 นายศรายุทธ เขียวจันทร�
62133019880 นางสาวเกศศิณี ภักด์ิกําเลา
62133019881 นางสาวกนกภรณ� เหล6าจินวงศ�
62133019882 นางสาววัลทิยา จันทรสวัสด์ิ
62133019883 นางสาวฟาตีเม?าะ ขเดมัน
62133019884 นางสาวนภัสวรรณ แก1วหล1า
62133019885 นายศักดา สร1อยสน
62133019886 นางสาวปวีณ�กร กีรติอารีย�กุล
62133019887 นางสาวสุพรรณนิการ� พูลสวัสด์ิ
62133019888 นางสาวรวิภัทร คํามณีย�
62133019889 นางสุภัทรดา ขุนอาวุธ
62133019890 นายวิภูษิต พูลทอง
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62133019891 นางสาวฐิติรัตน� พลไชยะ
62133019892 นางสาวซีตีรอฮายา หะยีดือเร?ะ
62133019893 ว6าที่ร1อยตรีหญิงรณิดา รัตนมณี
62133019894 นางสาวณัฐพร เทวเดช
62133019895 นายตารมีซี วาเตะ
62133019896 นายศุภณัฐ ไชยศร
62133019897 นางสาวรติมา สารผล
62133019898 นางสาวเมทินี นุ1ยสามัญ
62133019899 นายอดิศักด์ิ เหมือนจันทร�
62133019900 นางสาวศิยารัตน� พณิชจิรพงศ�
62133019901 นางสาวอานีต1า มามะ
62133019902 นายสรณ�สิริ กมลนรากิจ
62133019903 นางสาวชุติมา ชูศรี
62133019904 นางสาวศุภาพิชญ� แก1วหนู
62133019905 นางสาวเนติวรรณ เต6าจีน
62133019906 นางสาวกนกวรรณ หนูคง
62133019907 นายวิชยา ไชยแก1ว
62133019908 นางสาวสุใฮหนี พงศ�สันติชาติ
62133019909 นางเปรมวดี กายพันธ�
62133019910 นางสาวอรวรรณ สารพันธ�
62133019911 นางสาวสาลินี พัฒนวงศ�
62133019912 นางสาวสุวัลนีย� เส็นบัตร
62133019913 นายธนสรณ� หมุนเกตุ
62133019914 นายหานีฟ แงแวลี
62133019915 นางสาวอามีเน?าะ วานิ
62133019916 นางสาววิภาวี พุทธชาติ
62133019917 นางนิตยา นิ่มละมุล
62133019918 นางสาวภัคภิญญา มณีรัตน�
62133019919 นางสาวปวีนา พรหมรัตน�
62133019920 นางสาววรรณิสา นพรัตน�
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62133019921 นายมูฮํามัดซัยรี บือราเฮง
62133019922 นางสาวณัฐธิดา เอียดสุย
62133019923 นางสาวพัชรา เพ็ชรรัตน�
62133019924 นางสาวมุมีนะห� กาเน็ง
62133019925 นางสาวสุนิสา เกตุประกอบ
62133019926 ว6าที่รตหญิงนุสยาตี เจ?ะหมาด
62133019927 นางสาวนวพร วรรละออ
62133019928 นางสาวปาริชาด คงทอง
62133019929 นายนพฤทธ์ิ ขวัญสุรัตน�
62133019930 นายสืบสกุล สุวรรณภาพร
62133019931 นางสาวนูรีซัน อาแว
62133019932 นางสาวธัญญลักษณ� ทองศรีนุ6น
62133019933 นางสาวสุนีย� เหมมันต�
62133019934 นางสาวรุสนา ยูโซะ
62133019935 นางสาวอลิษรา กิจจาพานิชย�
62133019936 นางสาวรัสรินทร� ศุภศิริพร1อมสุข
62133019937 นางสาวหทัยชนก จันทร�งาม
62133019938 นางสาวณิชารีย� ปBณฑุวงศ�
62133019939 นางสาวนิภาพร เจริญมาก
62133019940 นางสาวภัททิยา ชูทอง
62133019941 นางสาวกนกพร พรหมสวัสด์ิ
62133019942 นางสาวเกศกนก เศียรอุ6น
62133019943 นายธีรภพ วันทาดี
62133019944 นางสาวซาวานีย� พรัดขํา
62133019945 นางสาวนุชรี วิมาโร
62133019946 นางสาวต6วนสูนีตา ตวนโซ?ะ
62133019947 นางสาวเปมิกา แก1วสวี
62133019948 นางสาวชนิศา นุ6นสังข�
62133019949 นางสาวอฐิพร มานพ
62133019950 นางสาวสดีนา ทุงบาเละ

หน1า 665 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133019951 นางสาวปภาวรินท� แจ6มจันทา
62133019952 สิบเอกธนชัย นพแก1ว
62133019953 นางสาวสรัลนุช แซ6ซํ่า
62133019954 นางสาวสุไฮนา มะวะวา
62133019955 นางสาววีซา อาดัม
62133019956 นายณัฐวัฒน� สุวลักษณ�
62133019957 นางสาวปวรวรรณ ปรียะชาติ
62133019958 นายชาติชาย ไชยจิตต�
62133019959 นางสาวพัณฑิตา ดาวรัตน�
62133019960 นางสาวจันทิมา สรรสารัตน�
62133019961 นางสหัสา ศรีเปารยะ
62133019962 นางสาวกนกกาญจน� ป�[นทองพันธุ�
62133019963 นางสาวฟารีดา ยูโซะ
62133019964 นางสาวอารูณี ฮะซา
62133019965 นายชวกรณ� ภู6เพชร
62133019966 นางสาวยุวดี ชายแก1ว
62133019967 นางสาวธัญชนก จันทร�ประดิษฐ�
62133019968 นางสาวรพีพร นาคเรือง
62133019969 นางสาวขวัญดาว หนูแท1
62133019970 นางพรพิไล สกุลหนู
62133019971 ว6าที่ ร.ต.หญิงสุทธิฎา ป�[นทองพันธ�
62133019972 นางสาวพรสกาว มะละ
62133019973 นางสาวชฎามาศ เทียบทอง
62133019974 นางสาวอุษณา มรรคาเขต
62133019975 นางสาวศิริรัตน� สงนวล
62133019976 นางสาวซูไนนะ เจะเงาะ
62133019977 นายศุภชัย สมแก1ว
62133019978 นางสาวคียพัตร� วิศพันธุ�
62133019979 นางสาวรุสณีย� หลงตรี
62133019980 นางสาวณญาดา หนูเอียด
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62133019981 นางสาวปรียาพร พุทธจอก
62133019982 นางสาวคัสลียา โสะขาว
62133019983 นางสาวทัศนีย�วรรณ เรืองมี
62133019984 นางสาวนาลีนา ฤทธ์ิโต
62133019985 นางสาวสิรวัศยา สังข�ชัย
62133019986 นางสาวรูรีนา เจะมะ
62133019987 นางสาวนูรีซัน ปาแซ
62133019988 นางสาวจิราภรณ� บุญนาคแก1ว
62133019989 นางสาวสุกัญญา ชอบงาม
62133019990 นายอารีฟDน อะยูยา
62133019991 นางสาวศุภลักษณ� เจ?ะมามะ
62133019992 นางสาวพัชรี การาหมัด
62133019993 นางสาวรัฐวัณย� ชูไทย
62133019994 นางสาวธิภาพร ขุนคล1าย
62133019995 นางสาวซาลีฮะห� ดอเลาะ
62133019996 นายมาหามะ กูเต?ะ
62133019997 นางสาวสรวรรณ ศรีเมือง
62133019998 นางสาวภารดี สองเมือง
62133019999 นางสาวนุชจรี จันทร�ศรีทอง
62133020000 นางสาวซูไมยะห� ดือเร?ะ
62133020001 นางสาวปBทมาภรณ� จันงาม
62133020002 นายชนาธิป นักทอง
62133020003 นางสาวแก1วตา คงทน
62133020004 นางสาวนูรฮายาตี อามะ
62133020005 นางสาวศิริณญา เครือพุทธละออง
62133020006 นางสาวฮูดา มะมิงจิ
62133020007 นางสาวนูรีซัน ยามากีแย
62133020008 นางสาวจิตติยา โสะหาบ
62133020009 นางสาวเกวลิน ชัยมงคล
62133020010 นางสาวป�ยนันท� จันทร
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62133020011 นางสาวธัญชนก สมพล
62133020012 นายพิษณุ โสะสมาคม
62133020013 ว6าที่ร1อยตรีณัฐนัย ลอยเลื่อน
62133020014 นายธนาทร นินํา
62133020015 นางสาวกวินทิพย� รามสวัสด์ิ
62133020016 นางสาวศริยา ไชยทวีชัย
62133020017 นายกฤษฎา ขาวเรือง
62133020018 นางสาวนิซอลีฮะห� ซือแลแม
62133020019 นางสาวจิรพร เทพศิริ
62133020020 นางสาวศุภรัตน� วัฒมี
62133020021 นายซัยนูดีน นิเซ็ง
62133020022 นางสาวต6วนซูรายา อาเบต
62133020023 นายสรวุธ มณีพงศ�
62133020024 นางสาวอรนิตย� กาจิ
62133020025 นางสาวกัญญารัตน� เกษตรสุนทร
62133020026 นางสาวนูยีฮะห� แซะ
62133020027 นางสาวสุรียาณี เจะหมิ
62133020028 นางสาวขนิษฐา มรรคาเขต
62133020029 นางสาวจุรีรัตน� รักแก1ว
62133020030 นายกังวาล หิรัญวิริยะ
62133020031 นางสาวพันธ�วนี หนูริง
62133020032 นางสาวป�ยวรรณ สุวรรณจันทร�
62133020033 นางสาวน้ําผึ้ง ตันชาลี
62133020034 นางธนวรรณ เนียมสกุล
62133020035 นางสาวชนม�นิภา โตสกุล
62133020036 นางสาวซัลมา หว่ันมาแซะ
62133020037 นางสาวอัจฉราภรณ� บิลอะหลี
62133020038 นางสาวเปรมกมล กาญจนาราษฎร�
62133020039 นางสาวมาลีน6า เต?ะหม6อม
62133020040 นายอนุวัฒน� ด6านเท6ง
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62133020041 นายอภิชาติ สวนทอง
62133020042 นางสาวเกศสุดา ดําหมิด
62133020043 นางสาวฟาตีฮัน รอเซะ
62133020044 นางสาวธัญเรศ อุดหลี
62133020045 นางสาวรัชนี ฤทธิเดช
62133020046 นางสาวรดาธร ฟองคชพงษ�
62133020047 นายปรณัฐ รอดทอง
62133020048 นายสุรพัศ ไกรทอง
62133020049 นายธนกฤต พฤฒิวงศากูล
62133020050 นางสาวนูร�อัยนีย� มูซอ
62133020051 นางสาวซัลซาบีลา มานะกล1า
62133020052 นางสาวอรณี เจะเต?ะ
62133020053 นายนิพล สนตาเถร
62133020054 นายนรินทร ใหม6วัด
62133020055 นางสาวสมปรารถนา เล6งซุ6น
62133020056 นางสาววนิดา เฉ้ียนเงิน
62133020057 นางสาวรอกีเยาะห� สะละ
62133020058 นายนัสรุน กุลมุสลิม
62133020059 นางสาวอักษราภัค มิตรเปรียญ
62133020060 นางสาวศุภลักษณ� วงษ�ตานี
62133020061 นางสาวอิสรา มิตรช6วยรอด
62133020062 นายสิทธิพงศ� ขอมคง
62133020063 นายอิมหร6อน กาแก1ว
62133020064 นางสาวนูรไอมาน สะแปอิง
62133020065 นางสาวสารีฮัล มะยี
62133020066 นายศุภชัย ฤาชา
62133020067 นางสาวแวหะมีดะฮ� มะแอ
62133020068 นางสาวฮูสณา ไทรงาม
62133020069 นางสาวการีมะห� สุหลง
62133020070 นางสาวพรทิพย� บุญสังข�
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62133020071 นางสาวขวัญฤทัย แววสุวรรณ
62133020072 นางสาวชมพูนุท สุวรรณะ
62133020073 นางสาวกาญจนา แซ6เจียง
62133020074 นางสาวภัชลดา ธีระธนดํารง
62133020075 นายอดิศร ทองแท1
62133020076 นางสาวนุชรี แก1วเกศ
62133020077 นางสาวอภิญญา พานิช
62133020078 นางสาวนูรีดา สาและ
62133020079 นางสาวมุมีนะฮ� คอเซ็ง
62133020080 นายมูฮัมหมัด ยูโซ?ะ
62133020081 นางสาวคอลีเยาะ แวมูหิต
62133020082 นายชัยศิริ สามารถ
62133020083 นายภูวดล สงสวัสด์ิ
62133020084 นางสาวเซลลาห� สาหมะ
62133020085 นางสาวเบญจพร บุญยะวันตัง
62133020086 นางสาวลลิตา ซุ6นเซ6ง
62133020087 นางศศิธร ดิษฐสุวรรณ�
62133020088 นางสาวฐิตาภา จาริยะ
62133020089 นางสาวสุภาวดี งะสมัน
62133020090 นางสาวไอลดา จอหวัง
62133020091 นางสาวรวิพร เมืองเขียว
62133020092 นายเอกวิทย� แสงแก1ว
62133020093 นางสาวซูวาตี อารง
62133020094 นางสาวกฤษณา สัญวงษ�
62133020095 นายศุภสัณห� ยาวิราช
62133020096 นางสาวโสภิตา เพ็ชรจรูญ
62133020097 นางสาวทัตพิชา จันทร�ทอง
62133020098 นางสาวจุฑามาศ จุลบุตร
62133020099 นางนูรีสัน นิจิ
62133020100 นางสาวรุซนานี บอซู
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62133020101 นายศตวรรษ ศิริยุทธแสนยากร
62133020102 นางสาวโสมชบา พลชักซ1าย
62133020103 นางสาวนันทนา สุนทนนท�
62133020104 นายปริญญา ทองทวี
62133020105 นางสาวมารียะ นะดือรานิง
62133020106 นางสาวกุลธิดา คําพรหม
62133020107 นางสาววิชุดา โต?ะราเกตุ
62133020108 นายศุภกร ช6วยแก1ว
62133020109 นางสาวธนญดา สุวรรณชาตรี
62133020110 นางสาวชณัญชิดา ลิ้มประเสริฐ
62133020111 นางสาวปวีณา อาบ?ะ
62133020112 นางสาววิสสุตา สุวรรณโน
62133020113 นายกามาลุดดีน โต?ะหวัง
62133020114 นางสาวยุวรัตน� โกเมศ
62133020115 นางสาวอัจจิมาพรรณ ชัยสนิท
62133020116 นางสาวอรวิมล ขุนไพชิต
62133020117 นางสาวธันยนันท� พิพัฒนวานิช
62133020118 นางสาวมาริสา คงทอง
62133020119 นายวรพงศ� บุญสร1าง
62133020120 นางสาวกุลชญา บวรภาณุวัชร
62133020121 นางสาวกรีฑารัตน� เหตุทอง
62133020122 นางสาวกุลกาญจน� รักษานาค
62133020123 นางสาวประภัสสร แก1วเล็ก
62133020124 นายฮาซานี หม่ืนวิเศษ
62133020125 นางสาวอายูนี กอตอ
62133020126 นางสาวพัชฌา พรหมสุวรรณ
62133020127 นายปาริศักด์ิ รุ6งเรือง
62133020128 นางสาวอุสนา ปานาวา
62133020129 นายรูสลี สะมะลี
62133020130 นางสาวฟDรดาว อิสมารอฮีม
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62133020131 นางสาวป�ยนุช บรรเจิดเลิศ
62133020132 นางสาวนุสนี เจ?ะดอ
62133020133 นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแก1ว
62133020134 นางสาวดรินทร� ตรีวัย
62133020135 นางสาวนูยีฮัน อีมํ่าดอสะ
62133020136 นางสาวมูตียารี ราพู
62133020137 นางฟองฝน โทบุรี
62133020138 นางสาวจันทร�จิรา บุษยา
62133020139 นางสาวชนิกานต� บุญญานุพงศ�
62133020140 นางดรัลพร เมฆฉาย
62133020141 นายป�ยะวิชญ� สุขสวัสด์ิ
62133020142 นางสาวรอซมี ตอแลมา
62133020143 นางสาวอารีรัตน� ทิพย�สงคราม
62133020144 นางสาวรัชนี แกล1วชิต
62133020145 นายกิตติรัตน� เกษตรสุนทร
62133020146 นางสาวฉันทิตา สังข�ศิริ
62133020147 นางสาวอาชารี บินต6วน
62133020148 นางสาวโชติกา สิงหะพล
62133020149 นางสาวนูรฮายาตี โต?ะกา
62133020150 นางสาววิกานต�ดา สงสว6าง
62133020151 นางสาวย6าหร6อหนะ หมานหมิด
62133020152 นางสาวอรัฐดา มะแซ
62133020153 นายมงคล บุญรัตน�
62133020154 นางสาวพัชราภรณ� สําแดง
62133020155 นางสาวปวริศา ง?ะสตูล
62133020156 นายอานนต� กาโฮง
62133020157 นางสาวอายีซะ มาลี
62133020158 นายทินกร จันทร�งาม
62133020159 นางวิลดาณีย� ปะอาเดะ
62133020160 นางสาวรัตนาภรณ� สุทธ์ิศิริ
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62133020161 นางสาววรรณพร ทองคํา
62133020162 นางสาวสุชณา ทะสะระ
62133020163 นางสาวณัฐกานต� รอดเนียม
62133020164 นางสาวกนกอร โชคเหมาะ
62133020165 นางสาวธัญญารัตน� ศิริรักษ�
62133020166 นายวิทวัส ทองใย
62133020167 นายมาโนช จินดาดวง
62133020168 นางสาววันใหม6 ป�[นโพธ์ิ
62133020169 นางสาวนูรอัยดา มามะ
62133020170 นางสาวยุวันดา หลีดี
62133020171 นางสาวณิชา บุลยเลิศ
62133020172 นายธีระพล สังข�ประสิทธ์ิ
62133020173 นางสาวอารีดา หมาดหลัง
62133020174 นางสาวสุญาณี สุวรรณวงค�
62133020175 นางสาวโฉมสุดา นุ1ยน้ําวงค�
62133020176 นางสาวกลิตา บุญนวล
62133020177 นางสาวกาญจนา โพธ์ิฆัง
62133020178 นางสาวฟาดีละ ยาการียา
62133020179 นายณรงค�ศักด์ิ ทองคํา
62133020180 นางวริยา บุญตามช6วย
62133020181 นางสาวโซฟDยะห� กามา
62133020182 นางอนงค� นิลวัตร
62133020183 นางสาวยัสมี หลงลูวา
62133020184 นายไซนูดีน เล?าะมะ
62133020185 นางสาวรอซีลา มะหะหมัด
62133020186 นายอาดีลัน อะยูยา
62133020187 นางสาวชไมพร จันทร�เทพ
62133020188 ว6าที่ร1อยตรีฮานาดี เจ?ะแห
62133020189 นางสาวจิระประภา คารว�
62133020190 นางสาววัณทณา เย็นจรัญ
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62133020191 นายนภัส เพชรชูช6วย
62133020192 นายณัฐวัตร เพชรพันธ�
62133020193 นางสาวสูไรยา เจ?ะเซ็ง
62133020194 นายอัตพงค� หนูผุด
62133020195 นางสาวคอฮานี วาเต?ะ
62133020196 นายศราวุธ สินสาตร�
62133020197 นายมะจัสมี มะสะแต
62133020198 นางสาวสนธยา ต1นวงศ�
62133020199 นายเนติพงค� วงวร
62133020200 นางสาวนุรไอนี เจะมะ
62133020201 นางสาวนูรีฮัน สาและ
62133020202 นางสาวไอลดา หนูตะพงค�
62133020203 นางสาวสุธนา สมศักด์ิ
62133020204 นางสาวสุภาวดี รัตนะ
62133020205 นางสาวซีตีคอลีเยาะ โตะหะ
62133020206 นางสาวศศิพร เพ็งรัศมี
62133020207 นางสาวพัทธนันท� พุทธรักษา
62133020208 นายศิริวัฒน� ศาสตร�สาระ
62133020209 นางสาวธนาภา ขาวมัน
62133020210 นางสาวณัฐธยาน� เชียห1วน
62133020211 นางสาวสุภิญญา สามห1วย
62133020212 นางสาวซูเฟDยณี เจะหะ
62133020213 นายศุภณัฐ เมฆาบุญญะสัพ
62133020214 นางสาวศิรดา เคลื่อนทองคํา
62133020215 นางสาวจินัฐดา ชัยศิริ
62133020216 นางสาวณัฏฐิกา สุวรรณโณ
62133020217 นางสาวมณีรินทร� ซอและ
62133020218 นายนพคุณ บุญมาศ
62133020219 นางสาวฟาตีเมาะ เด็ง
62133020220 นางสาวรัตนา พงศ�สิงห�
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62133020221 นายกันตพิชญ� โคพิชัย
62133020222 นางสาวเนรัญญา หนูเกลี้ยง
62133020223 นางสาวปานวาด สมรมิตร
62133020224 นางสาววิภาวรรณ เก้ือนุ1ย
62133020225 นายอารอฟBต เตะ
62133020226 นางสาวปรีชญาภา ทองแปJน
62133020227 นางสาวชุตินันท� หนูสังข�
62133020228 นายประเสริฐ เจ?ะอามะ
62133020229 นางสาวภูริชญา มณีรัตน�
62133020230 นางสาวพรปวีณ� ประกิจสุวรรณ
62133020231 นางสาวอามีเนาะ ละเล?าะ
62133020232 นางสาวอมรรัตน� รัตตะพันธ�
62133020233 นางสาวเสาวลี ณ ตุ1ง
62133020234 นางสาวนัฐชฬัย ภู6กลาง
62133020235 นางสาววณิดา อูมา
62133020236 นางสาวสารีปะห� วาเด็ง
62133020237 นางสาวมาระตี บินร6าหมาน
62133020238 นายเกียรติศักด์ิ หน6อจันทร�
62133020239 นางสาวนูรอ เจะเลาะ
62133020240 นางสาวใจนภา เขียวจันทร�
62133020241 นางสาวซาปูรอ เมาะสาแม
62133020242 นางสาวฟารีละห� เจะดาโอะ
62133020243 นายเดชา ชนะกาญ
62133020244 นางสาวคอลาตี ดะแซ
62133020245 นางสาวภัทราวดี ทองดี
62133020246 นายภูริช เชี่ยวน1อย
62133020247 นางสาวชนนิกานต� ศรีแก1ว
62133020248 นายจิรวัฒน� เชี่ยเท6า
62133020249 นายอภิสิทธ์ิ จิรนิล
62133020250 นางพุฒิธาดา ชูชื่น
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62133020251 นางสาวเพชราภรณ� แก1วนะ
62133020252 นายพงษ�นุวัฒน� พรหมดํา
62133020253 นายภาสุ โต?ะประดู6
62133020254 นางสาวมนัชฌา หนูช6วย
62133020255 นายชลิต โกฎหอม
62133020256 นางสาวนุชนาถ คงสรรพ
62133020257 นางสาวอาริซา ยังปากน้ํา
62133020258 นางสาวนิธิวดี ณนรงค�
62133020259 นายพีรธรน� จันทร�ทิตย�
62133020260 นางสาววิภารัตน� ภูริพงศธร
62133020261 นางสาวบุญฑริกา ศุลกะนุเคราะห�
62133020262 นางสาวนุชรี พุฒคง
62133020263 นางสาวฮาซานะห� ดาเจ?ะ
62133020264 นางสาวนัทรียา วังช6วย
62133020265 นางซาลีนา รอเกตุ
62133020266 นางสาวจิตธิดา โสบุญ
62133020267 นางสาวขจีวรรณ เตาวโต
62133020268 นายปราโมช แก1วอิทฤทธ์ิ
62133020269 นายเขมทัต บุญทองใหม6
62133020270 นายสันติสุข ทองดี
62133020271 นายมาหามะสูปDยัน นิยาแม
62133020272 นางสาวเบญจพรรณ สุพรรณพงค�
62133020273 นางสาวอานีสะห� อุมา
62133020274 นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
62133020275 นางสาวฐิติพันธุ� ทองคํา
62133020276 นายนัสเรน สะอีดี
62133020277 นางสาวกูปาตีฮะ สาเร?ะแวบา
62133020278 นางสาวนันทภรณ� ศรีแก1วกาญจน�
62133020279 นางสาวทิพย�วลิน ธนาวุฒิ
62133020280 นางสาวปฏิมาพร นกแก1ว
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62133020281 นางสาวรุ6งทิวา ประดิษฐ�
62133020282 นายณัฐพล จิตแปJน
62133020283 นายนราชัย บัวชุม
62133020284 นางสาวชัชชญา ม่ันชูพงศ�
62133020285 นางสาววรินธร สรรสารัตน�
62133020286 นายอินธเวทย� สังข�สุข
62133020287 นางสาวสุนันทา สุขใส
62133020288 นางสาวรัฐฐาทิพย� ทองรักษ�
62133020289 นางสาวบุษบา สกุลหรัง
62133020290 นายไชยวัฒน� เพชรมณี
62133020291 นางสาววรินทร�ทิพย� ราชชํารอง
62133020292 นางสาวศิริลักษณ� สร1างอําไพ
62133020293 นางสาวพฤฒิกาญจน� พุทธกูล
62133020294 นายพัสวัฒน� อังโชติพันธุ�
62133020295 นายอนันตพงศ� ไชยกาญจน�
62133020296 นางสาวอาชิรญาณ� อรุณรัตน�
62133020297 นายป�ยะพงศ� คงขาว
62133020298 นางสาวนูรฮีลาล นิเด็ง
62133020299 นางสาวประภารัตน� ทองเอียด
62133020300 นางสาวสิริลักษณ� อินทองคํา
62133020301 นายนราพงศ� ลําดวน
62133020302 นางสาวคุณัญญา สยามพันธ�
62133020303 นายพินิจ องศารา
62133020304 นางสาวนูรฟ�ตรี มาแอ
62133020305 นางสาวสุจิตรา ภักดีวานิช
62133020306 นางสาวกนกอร อาจณรงค�
62133020307 นายกฤษฎา จึงตระกูล
62133020308 นางสาวเพียงพิมพ� จันทรัตน�
62133020309 นางสาวลักษิกา จิโสะ
62133020310 นางสาวซัลมา แมเร?าะ
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62133020311 นางสาวศุภิสรา สุวรรณชาตรี
62133020312 นางสาววันทนา ทองโคตร
62133020313 นางสาวอามีนะห� เจ?ะยะ
62133020314 นายนุรดิน บากา
62133020315 นางสาวกฤติยา นิ่มวุ6น
62133020316 นางสาวกัญภิรมย� สมบูรณ�
62133020317 นางสาวโนรีย?ะ ซือกือรอง
62133020318 ว6าที่ร1อยตรีชัยวุฒิ เมืองใสสันต�
62133020319 นางสาวพิชฎา ทองคํา
62133020320 นางสาวภัทรวดี ดินเด็ม
62133020321 นางสาวศุภกานต� พิทักษ�ธรรม
62133020322 นางสาวโสรยา ดอคา
62133020323 นายธนุสฌา จันทวงศ�
62133020324 นางสาวญาฐีชา โชคผ6อง
62133020325 นางสาวนูดไอนี หมาดง?ะ
62133020326 นางสาวพัชรีดา หนูชูสุข
62133020327 นายมะรอซือดี มะโร?ะ
62133020328 นายวิทวัสชัย พูลสวัสด์ิ
62133020329 นางสาวเพ็ญนภา พรหมเมศ
62133020330 นางสาวรสสิรัศม์ิ ย่ิงสุข
62133020331 นางสาวชนัญชิดา สวัสดี
62133020332 นางสาวณัชชยา จันทร�โท
62133020333 นางสาวจีรวัสส� จิตสุนันท�
62133020334 นายชนาธิป บุญรอด
62133020335 นางสาวมูรนี อาแซยามู
62133020336 นายอุเทน คงเอียง
62133020337 นางสาวชุติมาศ เลิศวงหัด
62133020338 นางสาวเรวิกา แสงสุวรรณ
62133020339 นางสาวฆูรวานี หะยีอาแว
62133020340 นางสาววิภาวรรณ พันดวง
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62133020341 นางสาวปภาพินท� ยุงหนู
62133020342 นางสาววรรธิดา เส1งนนท�
62133020343 นางจิตรา วงศ�เดช
62133020344 นางสาวคนิสา พวงมณี
62133020345 นายราเชนทร� เที่ยงธรรม
62133020346 นางสาวสุนิสา แซ6ต้ัง
62133020347 นางสาวอัฟนาญ หะยีดอเลาะ
62133020348 นายธนากร วงศ�ชูเวช
62133020349 นายอามาล หมาดสกุล
62133020350 นางสาวตัสนีม มะแซ
62133020351 นางสาวภาวิณี ระกา
62133020352 นายนิยูสรี หะยีนิเงาะ
62133020353 นางสาวศิริลักษณ� สมศิริ
62133020354 นายศีฟูวรรณ ทักษญาณทัสนะ
62133020355 นางสาวภัฐธิตา ไฝพรม
62133020356 นางสาวสุริยา เจ?ะตุหมัน
62133020357 นางสาวปาตีเมาะ หะแย
62133020358 นางสาวประภานิช สิทธ์ิมาก
62133020359 นางรูวัยดา สอและ
62133020360 นางสาวซีมิยา กาเหย็ม
62133020361 นางอุษา ชูช6วย
62133020362 นางสาวรัตนา ลิ้มบริบูรณ�
62133020363 นางสาวฟ�รดาวส� สาราบรรณ�
62133020364 นายอํารอ สาเร?ะ
62133020365 นายซุฟกี ดาโฮะ
62133020366 นางสาวซูไฮลา มะมิง
62133020367 นางสาวรอฮาณา สาและ
62133020368 นางสาวสุดารัตน� โมสุขะ
62133020369 นางสาวเบญจมาภรณ� อ6อนเกลี้ยง
62133020370 นายปฏิพล ยัญญางกูร
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62133020371 นางสาวตอเฮเร?าะ บือราแง
62133020372 นางสาวรอมละห� ดอมาลี
62133020373 นางสาวกุลวดี นิ่มคร
62133020374 ว6าที่ร1อยตรีนพนนท� พันธุ�เกตุ
62133020375 นายศรายุทธ พุทธให1
62133020376 นางสาวสุไรดา ลิมะพันธุ�
62133020377 นายจุลเทพ สุขแสน
62133020378 นางสาวภรัณญา เหมาะเจริญ
62133020379 นางสาวซูเดีย ดาราม่ัน
62133020380 นางสาวฐิตารีย� กอบวิทยา
62133020381 นางวัลลี ทองมาก
62133020382 นายซานูซี ยามาโก
62133020383 นางสาวอังคณา รัตนาภรณ�
62133020384 นางสาวฟารีดา ลีลาอมรเดช
62133020385 นางสาวณัฐกานต� เอียดดํา
62133020386 นางสาวสาลินี แก1วขวัญ
62133020387 นางสาวกาญนิกา เพ็ชรอ6อน
62133020388 นางสาวนิตยา อะบูเห็ด
62133020389 นายธานี อุดหนุน
62133020390 นางสาวชนิกานต� ทิพวารี
62133020391 นางสาวศศิธร คุณากรอภิสิทธ์ิ
62133020392 นางสาวอิสราภรณ� วิเชียรขจร
62133020393 นางสาวธัญญา สาบี
62133020394 นางอามีรินทร� จันทะมาลา
62133020395 นางสาววราภรณ� ผลผลา
62133020396 นางสาววิภาดา รอเกตุ
62133020397 นางสาวชญารัตน� สิทธิเม6ง
62133020398 นางสาวนฤมล เที่ยงแท1
62133020399 นายไพศาล คชเสนีย�
62133020400 นางสาวสุมาลี ปะดุกา
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62133020401 นางสาวซอพียา เยะแล
62133020402 นางสาวสุภักสร หนูวงค�
62133020403 นางสาววรางคณา ชูโรจน�
62133020404 นางสาวซูไฮนีย� เนือเรง
62133020405 นางสาวนฏกร จิตตะปาโณ
62133020406 นางสาวสุภาวดี วิเศษ
62133020407 นางสาวฑริตา หิรัญเกตุดํารง
62133020408 นายนรณัฐ รอดเนียม
62133020409 นางสาวสาลินี ประสานทรัพย�
62133020410 นายต6วนบูฆอรี อาเบ็บ
62133020411 นางสาวสุกัญญา ไมหมาด
62133020412 นางนันทยา เกษสุพรรณ�
62133020413 นางสาวฐานิญา ช6วยบํารุง
62133020414 นางสาวสุชาภัคร ชุมนุมมณี
62133020415 นายกริชชัย ชุ6มชื่น
62133020416 นางสาวกัสมา นวลสุชล
62133020417 นางสาววิริยา ป�[นสุวรรณ
62133020418 นายเชษฐา แก1ววิรัช
62133020419 นางสาวฐิติกาญจน� ดําสุขแก1ว
62133020420 นางสาวอุมา ทองสิงห�
62133020421 นางสาวรจเรข พรมศิลา
62133020422 นางสาวนฤมล ธรรมวาสี
62133020423 นางสาวรอฮีมะห� มะนิซอ
62133020424 นายวัชรินทร� สมหวัง
62133020425 นางสาวนูรฟาดีละห� มะเด็ง
62133020426 นางสาวซารีณา บิลยะแม
62133020427 นางสาวพิมลพรรณ ยวงเงิน
62133020428 นายนิอาแซ นิดามะ
62133020429 ว6าที่ร1อยตรีหญิงหยาดฝน โชคผ6อง
62133020430 นางสาวต6วนฟBตฮียะห� นิยามาร�
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62133020431 นางสาวนัฐติยาพร จันทรักษ�
62133020432 นางสาวรุสมีนา เส็นติหย?ะ
62133020433 นางสาวศิริยากร ฤทธิเดช
62133020434 นายศุภวัฒน� พันหญ1า
62133020435 นางสาวจริยาวดี ชูช6วง
62133020436 นางสาวรูไวดา ดีสะเอะ
62133020437 นางสาวปBทมพร ลิ่มกาญจนา
62133020438 นางสาวเจ?ะไมซาเร?าะ ลิงาลาห�
62133020439 นางสาวดารารัตน� ช6วยมิตร
62133020440 นางสาวอารีณา สอแนะ
62133020441 นางสาววริศรา ทรัพย�ปรุง
62133020442 นางสาววันทนีย� เรืองวิชา
62133020443 นางสาวฐิติกาญจน� แสงจิตร
62133020444 นางสาวอัสหมะ วาเฮง
62133020445 นางสาวเพ็ญพร มากจงดี
62133020446 นางสาวฮายาตี มีนา
62133020447 นางสาวธัญญลักษณ� สุวรรณ
62133020448 นางสาวนฤมล ผลฟBกแฟง
62133020449 นางสาวนิภาวดี หยังหลัง
62133020450 นางสาวนารีดา สาเม?าะ
62133020451 นางสาวอะห�ลาม แยนา
62133020452 นางสาวสุนิสา เยาว�ดํา
62133020453 นางสาวอมรรัตน� เครือวัลย�
62133020454 นางสาวมุมีนะ บะอู
62133020455 นายกวิน จุลยานนท�
62133020456 นายสรศักด์ิ หนูชู
62133020457 นางสาวเอมอร สโมทานทวี
62133020458 นางสาวฝารีด?ะ เส็นหลี
62133020459 นางรุ6งนิภา คันทรง
62133020460 นางสาวณัฐพร แก1วมณีย�
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62133020461 นางสาวกรวรรณ เขียวเล6ง
62133020462 นางสาววรารัตน� หอยเขียว
62133020463 นางสาวเพชรดาว เพชรสันทัด
62133020464 นางสาวนูรีย?ะ แวนิ
62133020465 นายอิลมีฮาฟDซี เจ?ะสารี
62133020466 นางสาววิภารัตน� ขุนศรีรักษา
62133020467 นายจิวะภัส สังข�เพชร
62133020468 นางสาวพันทิพา พร1าวแก1ว
62133020469 นางสาวศิริวรรณ ยาประจัน
62133020470 นางสาวปBญฑารีย� ไพโรจน�
62133020471 นางสาววนิดา จันทร�ปรุง
62133020472 นายณัฐโชติ จีระโร
62133020473 นางสาวนิสารัตน� วงค�พลาย
62133020474 นางสาวแก6นจันทร� ชุมดี
62133020475 นางสาววรรวิสา พ1นภัย
62133020476 นางสาวกัญญาพัชร ชิตชลธาร
62133020477 นางสาวปทิตตา ปวรพัฒน�
62133020478 นางสาวกัลยรัตน� มณีนิล
62133020479 นายสุรศักด์ิ รอเหมมัน
62133020480 นางสาวภัชราภรณ� ทิพย�มณเฑียร
62133020481 นางสาวนูรอัยนีย� หะมิงมะ
62133020482 นางสาวฮัสมัส การือมอ
62133020483 นางสาววิภาวดี ทองฉัตร
62133020484 นางสาวกรกมล สงพราหมณ�
62133020485 นายนันทชัย นาคสาร
62133020486 นางสาวดวงพร แซ6ลิ่ม
62133020487 นายบุญตาม ร6มคํา
62133020488 นางสาวบุณยนุช สาโท
62133020489 นางสาวอรชุมา บุญช6วย
62133020490 นายอาพันดี ยูโซะ
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62133020491 นางสาวธัญธิตา กุลประภาสิน
62133020492 นางสาวศิรินันท� เมฆหมอก
62133020493 นางสาวปริตา สระบัว
62133020494 นางสาวดารินทร� อําไพมังกร
62133020495 นางสาวนาสรีน ศิลปโรจน�
62133020496 นางสาวกชนันท� ขุนสล่ํา
62133020497 นางสาวชฎาพร อ1นชดชาย
62133020498 นางสาวธนาภรณ� ร6างสีคง
62133020499 นางสาวรวิชา มีบุญ
62133020500 นางสาวเสาวลักษณ� เวชชูแก1ว
62133020501 นายชญตว� เขาแก1ว
62133020502 นางสาวกนกวรรณ แสงมณี
62133020503 นางสาวนภัสสร หนูคําสวน
62133020504 นางสาวขนิษฐา ไทรทอง
62133020505 นางสาวอุมเราะห� เจ?ะเร?ะ
62133020506 นางสาวนิยตา แสงมณี
62133020507 นางสาวรุสนา ยูโซะ
62133020508 นายกฤติเดช แก1วสืบ
62133020509 นางสาวภัทรินญาณ� เพชรนาค
62133020510 นางสาวสุกัญญา แซ6โล6
62133020511 นายกฤตกร เทพกูล
62133020512 นางสาวมูรณี มายิ
62133020513 นางสาวพันธ�ทิพย� สวัสดิรักษา
62133020514 นางสาวเบญญทิพย� ฮ6างเต็ก
62133020515 นางสาวเสาวินิตย� มะตาเยะ
62133020516 นางสาวเสาวลักษณ� ผุดแปJน
62133020517 นางสาวมาริษา สะดี
62133020518 นางสาวยูสรอ ปุโรง
62133020519 นางจุรีพร บุญฤทธ์ิ
62133020520 นางสาวไซนับ ยามา
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62133020521 นางสาวรุ6งอรุณ สุขด1วง
62133020522 นางสาวโศรยา หะไร
62133020523 นายอิบรอเฮง ดอหมินารอ
62133020524 นางสาวธนาภา สีจันทร�
62133020525 นายอาซิ อีลา
62133020526 นางสาวสุวนันท� เพ็ชรมงคล
62133020527 นางสาววนิดา วัฒนกุล
62133020528 นางสาวนูรซูนีตา สาและ
62133020529 นางสาวฮามีดะห� เจะเย็ง
62133020530 นายธนากร อรุณสวัสด์ิ
62133020531 นางสาวนุชนาฏ ดาฮาตอ
62133020532 นางสาวญาดา ดวงจันทร�
62133020533 นางสาวนารีมะห� อาเล็ง
62133020534 นางสาวฝนทิพย� ทองเกลี้ยง
62133020535 นางสาวอาสราณีย� ยูโซ?ะ
62133020536 นายนพเดช บุญนรานันท�
62133020537 นายอาบีดิง ยะมิง
62133020538 นางสาวกัญญ�ชิสา แสงอรุณ
62133020539 นายพรศักด์ิ จันทร�ลาภ
62133020540 นางสาวรอฮานี แวดอเลาะ
62133020541 นางสาวชนาภา จินดาวงศ�
62133020542 นางสาวพิจิตรา แก1วมี
62133020543 นางสาวชรินทร�ทิพย� ถาวรยุติธรรม
62133020544 นางสาวกุลชญา เกริกชัยธนา
62133020545 นางสาวป�ยนุช วันระยานนท�
62133020546 นางสาวธนพร สังข�มาก
62133020547 นางสาวช6อแก1ว เกาะสมัน
62133020548 นางสาวฐาณิชญาณ� เพ็ชรมณี
62133020549 นางสาวรอฮีมะห� สาและ
62133020550 นางสาวจริยา บุญเรืองรุ6ง
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62133020551 นางสาวคอลีเยาะ ดือราแม
62133020552 นางสาวโสภิตา เลี่ยมแก1ว
62133020553 นายอาซัน เฮงดาดา
62133020554 นางสาวขนิษฐา แก1วเพชร
62133020555 นางสาวพัชนิดา หฤษฎ�วิวัฒน�กุล
62133020556 นางสาวรุสมี เจ?ะเลาะ
62133020557 นายจตุรนต� จิตต�เจตน�
62133020558 นางสาวสุนิสา จันทร�ชู
62133020559 นางอามีเน?าะ กาเต็ง
62133020560 นางสาวกนกวรรณ อนันตพงค�
62133020561 นางสาวรุ6งฤดี เชื้อวงค�
62133020562 นายจตุรงค� แก1วรอด
62133020563 นางสาวสุทธิดา ขุนพิทักษ�
62133020564 นางสาวแคทรียา หมัดหยํา
62133020565 นางสาวนุรฮายาตี สามะ
62133020566 นายมุดดัซซีร สลาตาโซะ
62133020567 ว6าที่ร1อยตรีเพชรณรงค� สาวิโรจน�
62133020568 นายกฤษฎา เกิดไชยศรี
62133020569 นางสาวนัทลีพร ทองมี
62133020570 นางสาวขวัญชนก เพ็งสวัสด์ิ
62133020571 นางสาวอรทัย แสงนรินทร�
62133020572 นางสาวภัทรวดี พร1อมมูล
62133020573 นายยุติกันต� ทองรักจันทร�
62133020574 นางสาวอาอีเสาะ อีซอ
62133020575 นางสาวรวิวรรณ สําเร
62133020576 นางสาวมารกะห� สาหะ
62133020577 นายอับดุลอาซิส มะเซ็ง
62133020578 นางสาวธนภรณ� เกตุแก1ว
62133020579 นางสาวปBจมา ชนะวรรณโณ
62133020580 นางสาวสุนิษา เขียวเจริญ
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62133020581 นางสาวสุดารัตน� เศรษฐสุข
62133020582 นางสาวฮาฟDฟะห� กาเดร�
62133020583 นายเตชินท� ชูรัตน�
62133020584 นางจิตตา พวงสุวรรณ
62133020585 นายจีราวัฒน� ไชยศรี
62133020586 นายสุตนันท� รัตนภานันท�
62133020587 ว6าที่ ร.ต.หญิงกรวิภา ชํานิธุระการ
62133020588 นางสาวมลฤดี ชูเขียว
62133020589 นางสาวฟารีดา ปBงหลีเส็น
62133020590 นางสาวกุลธิดา ผายพิมพ�
62133020591 นางสาวปริยนุช จาตุรนต�พันธ�
62133020592 นายศุภเชษฐ� สิทธิสุนทรวงศ�
62133020593 นางสาวพวงลักษณ� ประสงค�สุข
62133020594 นางสาวพิมพกานต� วิวัฒนานนท�
62133020595 นางสาววรัฎฐา นวนดํา
62133020596 นางสาวรอยพิมพ� แก1วนพรัตน�
62133020597 สตอณรงค�ชัย พรหมศิลา
62133020598 นายนิอิมรอน โว?ะ
62133020599 นางสาวนูรยาณี กาเซ็ง
62133020600 นางสาวจีรวรรณ เรืองสุข
62133020601 นางสาวนาเดียร� ยามิน
62133020602 นางสาวณีรนุช แววทองคํา
62133020603 นางสาวธิดารัตน� แซ6ลิ่ม
62133020604 นางสาวรอมล?ะ ดราแม
62133020605 นางสาวชาริณี สุวรรณโณ
62133020606 นายอภิเดช ชุมชาติ
62133020607 นางสาวการะเกตุ มีนุ6น
62133020608 นายวิทวัส เพียรดี
62133020609 นายมูซัมมี เบ็ญมูซอ
62133020610 นางสาวพัตรพิมล พิมเสนศรี
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62133020611 นายนัฐพร สุวรรณคูหา
62133020612 นางสาวสุพรรษา สุระกุล
62133020613 นางสาววารีญา กุลมณี
62133020614 นายสิทธิโชค บัวเนียม
62133020615 นางสาวจันทร�เพ็ญ โดะโอย
62133020616 นางสาวรัตน�พิมล ภคพันธุ�นุรักษ�
62133020617 นางสาวสาธิตา บุญธรรม
62133020618 นางสาวธนัลพร ทองวิเศษ
62133020619 นายณวัฒน� พรหมแจ1ง
62133020620 นางสาวณัฐนันท� สัญวงษ�
62133020621 นางสาวอรปรียา สิทธิการ
62133020622 นางสาวอาไอยดา แวมายอ
62133020623 นางสาวทิพย�วรรณ บุญไดหวาน
62133020624 นางสาวนูรุลคอยรีย� เจ?ะดี
62133020625 นางสาวอังศุมาลิน สะแลแม
62133020626 นางสาวฮามีด?ะ มูสา
62133020627 นางสาวฟ�รเดาส� ตุยง
62133020628 นายวรกร สุวรรณะ
62133020629 นางสาวปาริฉัตร ชุมทอง
62133020630 นายพงศธร ฆังฆะ
62133020631 นางสาวฐิติรัตน� หนูย้ิมซ1าย
62133020632 นางสาวสาปDนะ มามะ
62133020633 นายถาวร เก้ือเจ
62133020634 นางสาววีญา แสงศรี
62133020635 นางสาววรัญญาภรณ� หลีหนุด
62133020636 นางสาวธนัชพร นวลละออง
62133020637 นางสาวรอกีเย?าะ เจ?ะแว
62133020638 นางสาวสมฤดี ทองรูจี
62133020639 นายวรเมธ หนูบรรจง
62133020640 นายชัยณรงค� ไมตรีพันธ�
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62133020641 นางสาวเจริญสุข แซ6ก้ิม
62133020642 นางสาวต6วนมาดีฮะห� ดือมงกาปะ
62133020643 นายเจษฎา อ6อนแก1ว
62133020644 นางสาววาสนา คงประเสริฐ
62133020645 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันทร�ส6งแก1ว
62133020646 นายอับดุลเลาะ ยูโซ?ะ
62133020647 นางสาวภาวินัย ธรรมรัตน�
62133020648 นางสาวจิเรขา ตันประดิษฐ
62133020649 นางสาวอฐิตยา พรหมสวัสด์ิ
62133020650 นางสาวภคมาศ ภูมิภาค
62133020651 นางสาวนฤมล เหมโก
62133020652 นางกัญญารัตน� ทวีสุข
62133020653 ว6าที่ร1อยตรีหญิงมารีแย ไซลาวี
62133020654 นางสาวทัศนีย� สนิทใจ
62133020655 นางสาววิชนี มันตรัฐกรรม
62133020656 นางสาวเกศรินทร� ศรีเรืองรัตน�
62133020657 นางสาวฟาตีเม?าะ เจ?ะหลี
62133020658 นางสาววรรณวิสา หะยีสาเมาะ
62133020659 นายอัสมิง สนาบารา
62133020660 นางสาวอาทยา พงศ�ไพบูลย�
62133020661 นายสมปอง สุเหร็น
62133020662 นางสาวกิตติมา คดีพิศาล
62133020663 นางสาวสมิทธ์ิกานต� ก6อกุลดิลก
62133020664 นายพลาพล จําปา
62133020665 นางสาวภาวิณี สองนาม
62133020666 นางสาวญาติกา ตระการไทย
62133020667 นางสาวสุดารัตน� ฮานาฟD
62133020668 นางสาวมายาวี คงสะอาด
62133020669 นายจักรพันธ� รัตตะ
62133020670 นางสาวสุรญา นิมิตไมตรีกุล
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62133020671 นางสาวมาริษา ดวงดี
62133020672 นายปวิตร ไชยณรงค�
62133020673 นางสาวศุภกานต� อินสุวรรโณ
62133020674 นางสาวจันทร�จิรา วงศ�มุสา
62133020675 นางสาวรัตนา ช6างล1อ
62133020676 นางสาวกนกนาถ คุณชู
62133020677 นายฟารีดี ปBงหลีเส็น
62133020678 นางสาววิรัลพัชร บุญโท
62133020679 นางสาวณัฐนิชา สุขแก1ว
62133020680 ว6าที่ร1อยเอกวีระศักด์ิ เดชอรัญ
62133020681 นางสาวนิสาชล ดิษสะโร
62133020682 นางสาวยัสมีน เปาะจิ
62133020683 นางสาวชาคริยา แก1วเนียม
62133020684 นางสาวสุวพัชร ภักดีย6อง
62133020685 นางสาวซูไลมัส เจ?ะเล?าะ
62133020686 นายอิสมะแอ สะอิ
62133020687 นายพรระภีย� สีแก1ว
62133020688 นางสาวอริสา เพ็ชรคง
62133020689 นางสาวอุไรวรรณ นิปะสิกิ
62133020690 นายเกียรติศักด์ิ นิยมเดชา
62133020691 นางสาวปตินยา ลูกเหล็ม
62133020692 นางสาวฟาฏิน คชฤทธ์ิ
62133020693 นางสาวเรณุกา แวสาและ
62133020694 นางสาวมัณฑณา รักษ�พุทธิ
62133020695 นายอัลนาส อดุลยศาสน�
62133020696 นางสาวปภัสรา หนูซ6อนทรัพย�
62133020697 นางสาวฟาติมา มะวะวา
62133020698 นางสาวพนิตา ห1องโสภา
62133020699 นางสาวยศพร โชติอุทัย
62133020700 นางสาวนันธิยา พวงแก1ว
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62133020701 นางสาวดุษฎี หมัดหลี
62133020702 นายวัชรพงศ� ภาระกิจ
62133020703 นางณัฏฐนันท� ทองสุริวงศ�
62133020704 นางสาวสุปรียา สามสี
62133020705 นางสาววณัชญา เจริญศิลาวาทย�
62133020706 นางสาวนูรฮูดา มะแร
62133020707 นางศิริพร รัตนพันธ�
62133020708 นางสาวอับเราะห� สาเหมาะ
62133020709 นางสาวชนกานต� ชูประสูตร
62133020710 นางสาวจินดามณี พูลแก1ว
62133020711 นางสาวอรนิชา พรหมเมศร�
62133020712 นายธนพล เกิดทรัพย�
62133020713 นางสาวธมลวรรณ จูมิ
62133020714 นางสาวสุทธิดา ดําละเอียด
62133020715 นายมะยากี ดาโอะ
62133020716 นายฟาร�อีสต� อาหลี
62133020717 นางสาวเบญวลี เกษมุล
62133020718 นายอริญชัย ชนะศึก
62133020719 นางสาวอนัญญา มณี
62133020720 นางสาวคอลีเย?าะ บูละ
62133020721 ว6าที่ ร.ต.อนุพงศ� เพชรสุทธ์ิ
62133020722 นางสาวศิริพร แซ6โค1ว
62133020723 นางสาวเมษนี ประศรีทอง
62133020724 นายคัมภีร� ย้ิมย6อง
62133020725 นายพงศ�บัณฑิต เก้ือทอง
62133020726 นางสาววลีวรรณ กายรัตน�
62133020727 นางกาญจนา เกตโกบุตร
62133020728 นางสาวอาอีดะห� เจะอุมาร�
62133020729 นางสาวปุญญาณี ทระเกิด
62133020730 นางสาวซานีซะ ลาเต?ะ
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62133020731 นางสาวลัลนา สุวรรณชาตรี
62133020732 นางสาวพรพิมล ประภาถะโร
62133020733 นางสาวอัสน?ะ แมะ
62133020734 นายกมลลักษณ� ภูมิรักษ�
62133020735 นางสาวอรวรรณ เต้ียเล็ก
62133020736 นางสาวอาภาพร ชูเดช
62133020737 นายธีรศักด์ิ เก้ือเม6ง
62133020738 นางสาวอนิตา นินวน
62133020739 นายไกรสิทธ์ิ ไพชํานาญ
62133020740 นางสาวจันติมา บุสบาบาน
62133020741 นางสาวอภิญญา วังพยอม
62133020742 นางสาวบุญพิทักษ� จําปาพันธ�
62133020743 นางสาวกฤษฎาพร หวานเหลือ
62133020744 นางสาวกิตติลักษณ� เจริญพงศ�
62133020745 นางสาวหนึ่งฤทัย โชติชนินทร�
62133020746 นายศักด์ินิธัช เกียงเอีย
62133020747 นางสาวดวงดาว จันทร�สุริวงษ�
62133020748 นางสาวชนม�ชนก พงษ�แพทย�
62133020749 นายชัชรินทร� หลีเจริญ
62133020750 นายศรัณย� ชูรักษ�
62133020751 นางสาวอัสมะ ลาโบะ
62133020752 นางสาวอิงฟJา เงินศรีเหม
62133020753 นายนิติพล เจะหนิ
62133020754 นายสมศักด์ิ เส1งนุ1ย
62133020755 นางสาวสุธิดา นับถือบุญ
62133020756 นายภูมิพันธุ� แซ6หลั่ว
62133020757 นางสาวแวรอฮานี แวมายิ
62133020758 นายอดัม หลีหวัง
62133020759 นายธีรเดช กันตังกุล
62133020760 นางสาวอมรรัตน� นิ่มมณี
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62133020761 นางสาวรุสนี สายหยุด
62133020762 นางสาวมณีฑนา สีนาเคน
62133020763 นางสาวศิวกานต� ธานีรัตน�
62133020764 นางสาวชลี คงเย็น
62133020765 นางสาววนิดา อินทะคง
62133020766 นางสาวต6วนยาลีละห� ไซอุเซ็ง
62133020767 นายสุรภูมิ ประชุมแดง
62133020768 นางสาวณัฐวดี แก1วหมุน
62133020769 นางสาวฐิตินันท� ดําเกษ
62133020770 นายอับดุลฮาดีย� มอน็อง
62133020771 นางสาวอรนุช เสาวิไล
62133020772 นายนพัตธร จันทร�ชู
62133020773 นางสาวจินดารัตน� อินญาญานยศ
62133020774 นางสาวอัมรีน6า กูบาเล?าะ
62133020775 นางสาววีนัส อุคะหะ
62133020776 นายนภดล วีระธรรมโม
62133020777 นางอังคณา ชัยสวัสด์ิ
62133020778 นางสาวเมธาวดี วรวัฒน�นฤนาท
62133020779 นายภควัต รัตนภิรมย�
62133020780 นางสาวสาวิตรี คงผอม
62133020781 นางสาวฟาตีฮะห� อุเซ็ง
62133020782 นางสาวนุรีซา กาซอร�
62133020783 นางสาวอาซีซะห� อูมูดี
62133020784 นางสาวซอณญ6า วัฒนารถ
62133020785 นางสาวสิริบุญ วัฒนา
62133020786 นางสาวซูนีตา อูเซ็ง
62133020787 นางสาวซุลฟาย� ดาลี
62133020788 นางสาวอุษณา กูโน
62133020789 นายชิงชัย แก1วอุบล
62133020790 นางสาวอุไรวรรณ โต?ะเอียด
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62133020791 นางสาวนูซีลา มะเซ็ง
62133020792 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�ทิตย�
62133020793 นางสาวรัตนาภรณ� จรคงศรี
62133020794 นายธีรพันธ� เส1งวุ6น
62133020795 นางสาวรลิตา ปาปะขี
62133020796 นางสาวพชรณัฏฐ สิตไทย
62133020797 นายอาหมัด พันหวัง
62133020798 นางสาวกัญญารัตน� พรหมเลข
62133020799 นางปรางทิพย� ศรีรุจี
62133020800 นางสาวขนิษฐา คงถึง
62133020801 นางสาวสุจินันท� เหมือนเลื่อน
62133020802 นางสาวนุรมา กาโฮง
62133020803 นายพงษ�เทพ ทองประดับ
62133020804 นางสาวกวินธิดา คงนคร
62133020805 นางสาวสุธิศา บรรดาลลักษณ�
62133020806 นางสาวภุมรินทร� ยองเข
62133020807 นายอดิศร แก1วพะวงศ�
62133020808 นางบุณยานุช ปรัชญาวณิชย�
62133020809 นางสาวซูรียานา บือซา
62133020810 นางสาววากีอะต� สะแลแม
62133020811 นางสาวรัตติกาล ไชยปุริวงศ�
62133020812 นายชานนท� นิ่มแสง
62133020813 นางสาวกมลรัตน� แก1วสมนึก
62133020814 นางสาววัชราวลี ตันประเสริฐเลิศ
62133020815 นางสาวลลิตา ดวงขุนนุ1ย
62133020816 นายธนวินท� โทวิยะพันธ�
62133020817 นางสาวศุภาวรรณ สุวรรณกาญจน�
62133020818 นางสาวสุวรรณา ศักด์ิเกิด
62133020819 นางสาวศิริวดี ใจห1าว
62133020820 นายประกาศิต ทิตยานุกูล
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62133020821 นายต6วนบัซรีย� โต?ะกูบาฮา
62133020822 นางสาวรังสิมา มือลี
62133020823 นางสาววสุธรา แสงทอง
62133020824 นายธนพิชญ� พลพระ
62133020825 นายวัชนิกร บุญรอด
62133020826 นางสาวมัรยานา เจ?ะป�
62133020827 นางสาวนิชดา เจะเงาะ
62133020828 นายอดิพงศ� สมาหยุ1ย
62133020829 นางสาวหทัยทิพย� จันทร�ดี
62133020830 นางสาวมนัสวี วุฒิมากร
62133020831 นางสาวหาสนะห� หีมล?ะ
62133020832 นายกฤช พงศาปาน
62133020833 นายอติชาติ ช6วยขํา
62133020834 นางสาวซูไรนา สารสิทธ์ิ
62133020835 นางสาวดารีนา เลาะเฮง
62133020836 นางสาวสุธินี เอกอุรุ
62133020837 นายอภิวัฒน� แก1วศรีนวล
62133020838 นางสาวณัฐกฤตา พิพัฒฉวี
62133020839 นางสาวพรกนก แก1วสว6างวงศ�
62133020840 นางสาวจิรัชยา ปฐมเพชร
62133020841 นางสาวอภิญญา พุดคง
62133020842 นางสาวฮาสาน?ะ แกสมาน
62133020843 นางสาวดารารัตน� แซ6ลิ่ม
62133020844 นางสาวปภัสชญา เพ็ชรชําลิ
62133020845 นางวลัยลักษณ� พรหมอินทร�
62133020846 นางสาวนันทวรรณ อักษรวงศ�
62133020847 นางสาวขนิษฐา กาฬจันโท
62133020848 นางสาวพรกนก ชูศรีอ6อน
62133020849 นางสาวทศวรรณ รัญเพชร
62133020850 นางสาวสุกัญญา ตาแก1ว
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ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133020851 นางสาวปาริชาต สังดุก
62133020852 นางสาวศิริวรรณ วจนะ
62133020853 นางสาวสิริยากร โชติ
62133020854 นางผกาทิพย� เนียมใหม6
62133020855 นางสาวอรทัย ทองคุปต�
62133020856 นางสาวสุภาภรณ� คงเก้ือ
62133020857 นางสาวอภิญญา ทองสีสัน
62133020858 นางสาวศุภสินี พราหมณพันธุ�
62133020859 นางสาวชัญญานุช ยอดพิจิตร
62133020860 นางสาวธันยนันท� จันทร�ศรีธาดา
62133020861 นางพิชญ�สินี จันทรัตน�
62133020862 นายบุญชู หัสมา
62133020863 นางนัฏกร ลัดดาวงศ�
62133020864 นางสาวเสาวลักษณ� จันสําเร็จ
62133020865 นางสาวชนินาถ เผือกละม1าย
62133020866 นางสาวชาลินี ทาลมดี
62133020867 นางสาวสุนิสา จันทร�ใหม6
62133020868 นางสาวนูรฮายาตี นํายูรี
62133020869 นายไฟซอล บิลสัน
62133020870 นางสาวกรกนก รอดขวัญ
62133020871 นางสาวยุวดี ยกมาก
62133020872 นางสาวศิริพร จันดวง
62133020873 นางสาวเนตรนภา ย6องเส1ง
62133020874 นางอธิชา รุ6งเรือง
62133020875 นายต6วนสะดํา ต6วนจาหลง
62133020876 นางสาวมะห�กือซง มูเซะ
62133020877 นางสาวชไมพร ฆังมณี
62133020878 นางสาวฐิติรัตน� เพ็ชรรัตน�
62133020879 นางสาวฟาตีมะห� สูหลง
62133020880 นางสาวศิรินทร�ทรา ภัทรมงคลเขตต�
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ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133020881 นางสาวอาซีบะห� สอมอนิอามะ
62133020882 นางสาวสุดารัตน� พุทธังกุโร
62133020883 นายประสิทธิโชค แขกทอง
62133020884 นางสาวชิดชนก ศรีจันทร�
62133020885 นางสาวมาริษา บุญถาวร
62133020886 นางสาวโสมวรรณ กาซา
62133020887 นายจักรกฤษ โอฬาร�กิจ
62133020888 นางสาววิจิตตรา คหสุวรรณ
62133020889 นางสาวดารารัตน� สงสว6าง
62133020890 นางสาวอารีณา บินยะโกะ
62133020891 นางนงนุช เก้ือมี
62133020892 นางสาวอารีนา ดาราบากอ
62133020893 นางพนิดา บินหมัดหนี
62133020894 นายกิตตินันท� ฉิมฉิน
62133020895 นางสาวรัตนาภรณ� มะธุระ
62133020896 นางสุวรักษ� แก1วประดับ
62133020897 นางสาวป�ยมณ ด1วงช6วย
62133020898 นางสาวธนิตา พลอยสุกใส
62133020899 นางสาวเกศรินทร� โปเกลี้ยง
62133020900 นายวิชยุตม� ชุมภูทอง
62133020901 นางสาวจุฑาลักษ� แก1วแสงทอง
62133020902 นางสาวธัญญาลักษณ� หงษ�วิหค
62133020903 นางสาวเมธารัตน� หมัดเต?ะ
62133020904 นางสาวกัลยรัตน� ดํานิล
62133020905 นางสาวปBทมพร ปริชญากร
62133020906 นางคอมือซ?ะ โต?ะเย็ง
62133020907 นายอนิรุทธ์ิ ดือมาลี
62133020908 นางสาวจิตตมาศ พูลแก1ว
62133020909 นางสาวยัสมินทร� ดาโอ?ะ
62133020910 นางสาวพนิดา พันธ�ทอง

หน1า 697 จาก 964            
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ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133020911 นางสาวจิราพร ลอยฟJา
62133020912 นางพิมพ�กานต� หนูชุม
62133020913 นางสาวธนภรณ� เพ่ิมสุข
62133020914 นางสาวซารีตา กรมเมือง
62133020915 นายมูฮําหมัดพันดี เซ็ง
62133020916 นางสาวณัฏฐา เศรษฐสุข
62133020917 นางสาวมุสลีมะฮ� เง?าะ
62133020918 นายศิวโรจน� ไชยบัญดิษฐ�
62133020919 นายเกียรติภูมิ ปราบณรงค�
62133020920 นางสาววรรณวิสา ชายเกตุ
62133020921 นางสาวญาดา ไชยสุวรรณ
62133020922 นางสาวเมทินี ช6อสม
62133020923 นางสาวตุลารัตน� กันตังกุล
62133020924 นายนิพนธ� สุวรรณ�
62133020925 นางสาวลลิตา ภู6ภักดี
62133020926 นางสาวเสาวลักษณ� แวกาจิ
62133020927 นายพิสิษฐ สุจวิพันธ�
62133020928 นายพลากร เพ็ชร�สุวรรณ
62133020929 นางสาวชรินทร�ทิพย� สุวรรณรัตน�
62133020930 นางสาวณัฐกานต� ศรีสวัสด์ิ
62133020931 นางสาวมะลิวัลย� ยีโกะ
62133020932 นางสาวนูริญญา สาริยะ
62133020933 นายมูหาหมัดสุกรี โด
62133020934 นายศักนรินทร� ศรีช6วย
62133020935 นางสาวนาตาชา หมัดสา
62133020936 นางสาวอภิญญา เกลาฉีด
62133020937 นางสาวชนาธินาถ กุ6มประสิทธ์ิ
62133020938 นายธนพล นิลพราหมณ�
62133020939 นางสาวรัชนา ตุ6นแก1ว
62133020940 นางสาวเกษรา นวลนิล
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ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133020941 นางสาวซากีย?ะ คามา
62133020942 นายเมธากร ศรียะพันธุ�
62133020943 นางสาวมัตติกา ถมของ
62133020944 นางสาวสุชาวดี ขุนปราบ
62133020945 นางสาวพรสุดา ประกายทอง
62133020946 นางสาวสุไรตะห� สะมาแอ
62133020947 นางสาวกิตติมา เฉ1งเหา
62133020948 นายกิตติภพ จันดี
62133020949 นางสาวสุวรรณี หมีดหรน
62133020950 นางสาวปานตะวัน เรืองขนาบ
62133020951 นางสาวดวงฤดี ซุ6นคง
62133020952 นางสาวอามีเราะ ดาแลเบาะ
62133020953 นายสุรสิทธ์ิ จันทร�บุญพิทักษ�
62133020954 นางสาวสุณิษา คงขน
62133020955 นายพูนศักด์ิ อินทรัตน�
62133020956 นายประวิทย� ม่ิงทอง
62133020957 นายสมยศ วิใจ
62133020958 นางสาวอัสฟา เจ?ะอาลี
62133020959 นางสาวไซร�น?ะ เจะมะ
62133020960 นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ
62133020961 นางสาวปBทมา ซุ6นพงศ�
62133020962 นางสาวทวีทรัพย� ทวาสิโก
62133020963 นายวีรยุทธ ศิริโม1
62133020964 นายคณาวุฒิ จิตต�ต6างวงศ�
62133020965 นางสาวสุจิตรา ศรีสกุลกานต�
62133020966 นางสาวอาสมะ ปนาแว
62133020967 นางสาวมัสรีตา สนิ
62133020968 นายศิวาทิตย� สิงหะการ
62133020969 นางสาวศุภรักษ� คันธฬิกา
62133020970 นางสาวกัสมีรา แลแดสรี
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ระดับปริญญาตรี

62133020971 นางสาวฮัซวานี แวมิง
62133020972 นางกามีหล?ะ โตะยีแม
62133020973 นางสาวโรสลีนา ยูนุ
62133020974 นางสาวเจนจิรา พูลรักษ�
62133020975 นางสาวเกศกนก หนูเรียง
62133020976 นายมนตรี บูสามารถ
62133020977 นางสาวยัสมีน ดอเฮะ
62133020978 นายไพศาล ยะปา
62133020979 นางสาวศิริวรรณ วิชัยยุทธ�
62133020980 นางสาววาสนา เพ็ชราการ
62133020981 นางสาวอัมพิกา สระศรี
62133020982 นายนันทวุฒิ งบไธสง
62133020983 นายสัมฤทธ์ิ จันทร�นิตย�
62133020984 นายอัมมาน หลีดินซุด
62133020985 นางสาวณัฐนิช ทองตะเภา
62133020986 นางสาวพัชรินทร� นิลระตะ
62133020987 นางสาวชฎาฉัตร ศรีเรืองรัตน�
62133020988 นางสาวดียาณา ดือราแมหะยี
62133020989 นางสาวกัลยรัตน� รัตนะโสม
62133020990 นางสาวนาวาฬ มาดเด6น
62133020991 นางสาวสาลินี สิงหนูดํา
62133020992 นางสาวนุชจรีย� สายเสมา
62133020993 นางสาวแวสือน?ะ มิง
62133020994 นางสาวพรนภา ไชยมุด
62133020995 นายสุวิทย� แดงนุ1ย
62133020996 นางสาวดารีรัตน� บุญธรรม
62133020997 นางสาวมูรนี เล?ะนุ?
62133020998 นางสาวหทัยชนก แก1วชูเชิด
62133020999 นางสาวฟาซีย?ะห� สมานหะ
62133021000 นางสาวนัสญา ล?ะแม
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ระดับปริญญาตรี

62133021001 นางสาวรัตนนันท� คุณเอนก
62133021002 นางสาวพิไลวรรณ บุตรโคตร
62133021003 นางสาวอารีนา บินโต?ะหีม
62133021004 นางสาวภัณฑิลา ศรีไพบูลย�
62133021005 นางสาวชิดชนก จันทร�ชู
62133021006 นางสาวอริสา จันทร�คง
62133021007 นางสาวอีมาน สะมะแอ
62133021008 นางสาวชุติกาญจน� บัวทอง
62133021009 นางสาวกรรณิกา พันธรัตน�
62133021010 นางสาวศิริพร อิสลาม
62133021011 นางสาวมาซิเตาะห� หะยีบือราเฮง
62133021012 นายอีลาฟD อาแวกะจิ
62133021013 นางสาววิลาวัลย� นิ่มวุ6น
62133021014 นายฮูเซ็น ทรงชาติ
62133021015 นางสาวอัสมา มูซอ
62133021016 นางสาววนัศรินทร� เกษมพิมลพร
62133021017 นางสาวนุชจิรา อุ6นรั้ว
62133021018 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณจุณี
62133021019 นางนูรีดา อะสัน
62133021020 นางสาวชนาธิป สมวงค�
62133021021 นางสาวเหนโดง โต?ะตาหยง
62133021022 นางสาวศรัณยา ข6ายม6าน
62133021023 นางสาวเกวลี กาญจนศิลานนท�
62133021024 นางสาวนารีรัตน� ช6วยนะ
62133021025 นายดาเสร เหมยา
62133021026 นางสาวกองทอง ธีระวร
62133021027 นายสมบูรณ� สอเหลบ
62133021028 นางสาวป�ยาภรณ� หวานนวล
62133021029 นางสาวเยาวภา กอบเก้ือ
62133021030 นายนิธิโรจน� ตันตระรุ6งโรจน�
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62133021031 นางสาวพิชามญชุ� สุธรรมแปง
62133021032 นางสาวธนวรรณ ลิ่มสุนทร
62133021033 นางสาวกนกพร ตระกูลศรี
62133021034 นางสาวประภาวดี ท6ามสุณี
62133021035 นางสาวพรกนก เนาวรัตน�
62133021036 นายอูสมาน ละแลแม
62133021037 นางสาวนงนภัส ชิตชลธาร
62133021038 นางสาวศิริพร เวชรังษี
62133021039 นายไมตรี ดอเล?าะ
62133021040 นางสาวสาฟDลา ยุนุ
62133021041 นางสาวอานีซะ บือนา
62133021042 นางสาวสุทธิดา ขุนไกร
62133021043 นางสาวแวซูมัยเราะห� กามา
62133021044 นางสาวซูรวานี กามะ
62133021045 นายธนชิต พินิจสกุล
62133021046 นางสาวชไมพร โพธ์ิศรี
62133021047 นางสาวทักษิมา เทียมชู
62133021048 นางสาวต6วนยานีละห� ต6วนกือจิ
62133021049 นายภัทรภพ อาภรณ�ศรี
62133021050 นางสาวอาสนีดา วาเด็ง
62133021051 พระพงศ�บดินทร� รัตน�ทอง
62133021052 นายศุภกร สุกนิษฐ
62133021053 นางสาวเยาวภา ชูจิตร
62133021054 นางสาวพนิดา ตะครามจันทร�
62133021055 นางสาวป�[นป�นัทธ� ข1องจิตร�
62133021056 นายสิทธิพงศ� ศิลาวน
62133021057 นางสาวซูไฮละห� แมยี
62133021058 นางชนาภา ธัญธาดาพันธ�
62133021059 นางสาวดารีย?ะ โต?ะดอล?ะ
62133021060 นางสาวโยธิตา สามะอาลี
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62133021061 นายจักรกฤษณ� หนูหนอง
62133021062 นายวุฒิชัย มะยูโซะ
62133021063 นางสาวอามานี มะสะ
62133021064 นางสาวเหมือนฝBน ไชยพลบาล
62133021065 นางสาวพิชญภัค สุวรรณเปD[ยม
62133021066 นางสาวปBถยาพรรณ ก]งจิบ
62133021067 นายซัพฟูวัน ตันหยงวารี
62133021068 นางสาวลลิตา อุราภิรมย�
62133021069 นางสาวสุพรรณษา เพ็ชรคง
62133021070 นางสาวนาฎอนงค� คําวุ6น
62133021071 นายกฤษดา แก1วทองด1วง
62133021072 นายสหรัฐ ตัดสายชล
62133021073 นางสาวฮามีหย?ะ และหีม
62133021074 นายพิทักษ�พงศ� เรืองพุธ
62133021075 นางสุวรรณี บรรดาลทรง
62133021076 นางสาวกาญจนี แก1วสกุล
62133021077 นางสาวเนตรนภา บุญมาเลิศ
62133021078 นางสาววรินดา หมัดเสี้ยะ
62133021079 สิบตํารวจเอกประสาน ราษีทอง
62133021080 นางสาวนูรอัยนีย� แก1วดํารงชัย
62133021081 นายอามีนุดดีน จะปะเกีย
62133021082 นางสาวนิภาภรณ� หนูโยม
62133021083 นายสรายุทธ� สมัครกิจ
62133021084 นางสาวสุชาดา เอียดเกลี้ยง
62133021085 นายวีรวงศ� รอดบน
62133021086 นายพิชฌาธรณ� สุริยอนันต�กุล
62133021087 นายธวัชชัย พงษ�ไพร
62133021088 นายกิตติยพันธุ� มาสินทพันธุ�
62133021089 นางสาวสาวิตรี สุดใจ
62133021090 นางนิอามีน?ะ เกษมวงศ�ภักดี
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62133021091 นางโนรีมัน แวเด็ง
62133021092 นายจตุพงศ� หนูชูแก1ว
62133021093 ว6าที่ร.ต.หญิงเสาวรส สมมาตร
62133021094 นางสาวสุคนธ�ทิตย� เชิญทอง
62133021095 นางสาวนาปDซะ มะลี
62133021096 นางสาวรูสมาวานี เซ็ง
62133021097 นายณัฐพงศ� ชํานาญกิจ
62133021098 นางสาวธวัลหทัย ธนแก6น
62133021099 นางสาวณัฐชยา หวังสวาสด์ิ
62133021100 นายอามีน แวหามะ
62133021101 นางสาวสุวรรณา ดือราแมหะยี
62133021102 นายไกรฤกษ� ขัตติยะวิทย�
62133021103 นางสาววริษฐา ชาญแท1
62133021104 นายวราสิทธ์ิ แซ6ด่ัน
62133021105 นางสาววณิชา แสงมณี
62133021106 นางธิดารัตน� รักษาพล
62133021107 นางสาวนูรูลฮูดา มะแอ
62133021108 นางสาวณัฐณีย� สมัครกุล
62133021109 นางสาวฟารีด?ะ แม็งแล็ง
62133021110 นางสาวณูรเซาซัลย� บูรณะศิลปS
62133021111 นายชลัญจ�กร บุตรศรี
62133021112 นางสาวซูฮัยลาร� อาแว
62133021113 นางสาวโสภิดา ทองช6วย
62133021114 นางสาวญาณี เกิดพิมพ�
62133021115 นางสาวกูอันนิซา ต6วนมูดอ
62133021116 นางสาวณัฐธราวรรณ� อาวรเจริญ
62133021117 นางสาวนูร�ฮาญาณี อีแต
62133021118 นางสาวเกษราวดี ชูแสง
62133021119 นางสาวนาอีมะห� มะนอ
62133021120 นางสาวอรวรา สุขลิ้ม
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62133021121 นายวรศักด์ิ อินทุประภา
62133021122 นางสาวเยาวลักษณ� กิมิเส
62133021123 นางสาวรอกีเยาะ กะลูแป
62133021124 นายสุทธิวัฒน� ช6วยด1วง
62133021125 นางชนัญชิดา สว6างจันทร�
62133021126 นางสาววิภาวรรณ หมานบุญ
62133021127 นางสาวซัยนะห� บินหะยีสะมะแอ
62133021128 นางสาวนุศราภรณ� คงสุข
62133021129 นางสาวนุรฮาพีซา ยา
62133021130 นางสาวสนธยา นามแก1ว
62133021131 นายป�ยะ ธรรมแสง
62133021132 นายจีระศักด์ิ ไชยศร
62133021133 นายนัสรี สมาแอ
62133021134 นางสาวชฎาภรณ� จิตสวัสด์ิไพบูลย�
62133021135 นางสาวฟาตูล ศาสนภิบาล
62133021136 นายอับดุลเล?าะ ลางีตัน
62133021137 นางสาวกานต�รวี ว6องธนกฤต
62133021138 นางสาวชญาณี สาสุธรรม
62133021139 นางสาวอนุชตราพร หงส�เพ็ชร�
62133021140 นางสาวเพ็ญนภา คงเอียด
62133021141 นายอิมรอน ปะจิมะเย็ง
62133021142 นายพงศกร พงษ�สวัสด์ิ
62133021143 นางสาวอาภาภรณ� ษรภักดี
62133021144 นางสาวตวงรัก แก1วรัชพันธ�
62133021145 นายธีรวุฒิ มามะ
62133021146 นางสาวภาริตา หริรัตนกุล
62133021147 นางสาวปาณิสรา ปBณวรรณ�
62133021148 นางสาวทิพาวรรณ แหวนเพ็ชร
62133021149 นางสาวยัสมิน วามะ
62133021150 นางสาวลานนา ดะมาลี
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62133021151 นางสาววาริน พูลสัตย�
62133021152 นางสาวธิติยา ช6วยชุมชาติ
62133021153 นางสาวปภาวรินทร� สุวรรณ
62133021154 นางสาวนูรีดา ดามีเยาะ
62133021155 นางสาวมาริชฎา ทองเล็ก
62133021156 นางสาวซามีฮะห� หมัดหมัน
62133021157 นางสาววราภรณ� สุวรรณธาดา
62133021158 นายอภิรักษ� แวหามะ
62133021159 นายนรชาติ แสงอุทัย
62133021160 นางรจนา นพรัตน�
62133021161 นายชูศักด์ิ จันทร�มา
62133021162 นางสาวซูไรดา โซ?ะ
62133021163 นางณิชารีย� แก1วทอง
62133021164 นางสาวอรนลิน พลพระ
62133021165 นายวรวุธ มงคลบุตร
62133021166 นางสาวจิตต�อําไพ ตระกูลรัมย�
62133021167 นายวณิช กาลมุล
62133021168 นางสาวลดาวัลย� ทิพย�นรากุล
62133021169 นางสาวฐิตินันท� ม่ันคง
62133021170 นางสาววิลาสินี มณีสกด
62133021171 นางสาวกัสมานวาตี เหมือนปรีชา
62133021172 นางสาวต6วนซูดูรา นิละ
62133021173 นางสาวณัฐชา อักษรเนียม
62133021174 นายอาดิง ยูโซะ
62133021175 นางสาวหทัยรัตน� จันพุ6ม
62133021176 นางสาวนูรีดา ลือแมะ
62133021177 นางสาวนูรอาซีลา สะเต?าะ
62133021178 นายนวรินทร� หอมละเอียด
62133021179 นายธีรเทพ พิบูลย�พงศ�
62133021180 นางสาวอัญชิษฐา วรรณจันทร�
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62133021181 นางสาววีรดา ด1วงอินทร�
62133021182 นางสาวสิรินดา ขุนฤทธิรงค�
62133021183 นางสาวอัยมูนี แกล1วณรงค�
62133021184 ว6าที่รตปริวัฒน� เส็นยีหีม
62133021185 นางสาวอรพรรณ จันทร�แปJน
62133021186 นางสาวฮาฟDซา สาและ
62133021187 นางอรทัย เพชรพันธ�
62133021188 สิบตํารวจเอกอภิวัฒน� ทวีกุล
62133021189 นางสาวหทัยชนก ไหมศรี
62133021190 นายปฐมพงศ� ศรีมณีรัตน�
62133021191 นางสาวถาวรีย� รัฐธรรมรักษ�
62133021192 นายเดชาภพ ศรีพิทักษ�
62133021193 นางสาวชัญญานุช ตระกูลกําจาย
62133021194 นางสาวอริษา อุบลแก1ว
62133021195 นายฟ�กรี มาหะมะ
62133021196 นายประสพ คงสอนหมาน
62133021197 นางสาวจิพัจณ�ชา อุทัยรัตน�
62133021198 นางสาวกรรณิกา ผุดพัฒน�
62133021199 นางสาวกาญจนากร โต?ะขา
62133021200 นางสาวอัจฉราวดี สุขทอง
62133021201 นางสาวอามาณีย� สายจันทร�
62133021202 นายอิลยัส นูรุลอาดิล
62133021203 นางสาวกรรณิกา นิตยบูรณ�
62133021204 นางสาวพรไพลิน เลื่องลือธรรม
62133021205 นางสาวมารีนา เทพสันติ
62133021206 นางสาวศุภกานต� โรจนหัสดิน
62133021207 นายภาคิน จินตานุสาร
62133021208 นางสาวลลิตา สายชนะพันธ�
62133021209 นายศราวุฒิ หมัดสี
62133021210 นางสาวนาซีม?ะ ยูโซะ
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62133021211 นายพงศกร พันธุ�วิกย�การ
62133021212 นางบุศรา อาแซ
62133021213 นางสาวปรมาภรณ� เปDยกลับ
62133021214 นางสาวชลกานต� ปราบกรี
62133021215 นางสาวชุติกาญจน� จันทร�งาม
62133021216 นางสาวกชกร แซ6อึ้ง
62133021217 นางสาวขัตติยา คงยะฤทธ์ิ
62133021218 นางสาวจันทร�จิรา ใจสันทัด
62133021219 นางสาวญาณิศา รักสะอาด
62133021220 นางสาวศิริทิพย� สุคนธชาติ
62133021221 นางสาวอัซมาอ� หะยีเหาะ
62133021222 นางสาวอัจฉรา บัวขาว
62133021223 นางสาวพรรณรัตน� อารักษ�คุณากร
62133021224 นางสาวอทิตยา นักฟJอน
62133021225 นางสาวรอหานา สะแม
62133021226 นางสาวปณิดา จันทร�คง
62133021227 นายภักด์ิพล ดีเจย
62133021228 นางสาวจิราวรรณ แส1หมูด
62133021229 นางสาวศิริวรรณ เหมโคกน1อย
62133021230 นายอภิชาติ เต็มยอด
62133021231 นางสาววาสนา ปรางสุวรรณ
62133021232 นางสาวสิรภัทร วรรณบวร
62133021233 นางสาวจันทกานต� นนพละ
62133021234 นางสาวสุลัคณา เต1งชู
62133021235 นางสาวโรสณาณี จารง
62133021236 นางปรัชญาพร วิทยกุล
62133021237 นางสาวสุดารัตน� บัวศรี
62133021238 นายกลวัชร แก1วประเสริฐ
62133021239 นางสาวอาตีก?ะ รอแม
62133021240 นางสาวรัฐนันท� บูรณะ
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62133021241 นางสาวฮาสะน?ะ แหละแอ
62133021242 นางสาวรัชนก อินทรัตน�
62133021243 นางสาวพฤกษา สุริยงค�
62133021244 นางสาวชนิกานต� สุกใส
62133021245 นางสาวดวงสมร พุฒิไพโรจน�
62133021246 นางสาวรชนี วิวรรธนโรจน�
62133021247 นางสาวจิรนันท� บินเจ?ะอาแว
62133021248 นายเอกภพ รุ6งสว6าง
62133021249 นางสาวสุนิสา ทองจีน
62133021250 นางสาวซาไรลา ยือรา
62133021251 นายนิซูฟD ชุมประเวศ
62133021252 นางสาวซาญาณี แวอาลี
62133021253 นายรณชัย แต1มศรีนวล
62133021254 นางสาวชฎาธร ชุมทอง
62133021255 นางสาวปวีณา สะอิสะ
62133021256 นางสาวเมลิตา กลับดี
62133021257 นางสาวฟารีดา เกปBน
62133021258 นางสาวพรทิพย� ทองกลิ่น
62133021259 นางสาวจิรวัฒน� ศิริมุสิกะ
62133021260 นางสาวชนกกานต� นุ6นหนู
62133021261 นางสาวจุไรพร หนูแสง
62133021262 นายศิรเทพ มีเลี่ยม
62133021263 นายวรวุฒิ สอนคง
62133021264 นางสาวลีนา หาทรัพย�
62133021265 นางสาวกาญจนา ซาซิโย
62133021266 นางสาวสุภาษิตา จันทร�สว6าง
62133021267 นางสาวกรรณิการ� เมืองฟBก
62133021268 นางสาวสิริยากร คงแดง
62133021269 นางสาวจิรารัตน� พรหมจรรย�
62133021270 ว6าที่ร1อยตรีจีรยุทธ รักษ�แปJน

หน1า 709 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133021271 นางสาวมารีย?ะ มะอาลา
62133021272 นางกนกวรรณ คงศักด์ิ
62133021273 นางสาวสุรารักษ� พุฒดํา
62133021274 นางสาวอัญชิสา แซ6ลิ่ม
62133021275 นายอัดดานาน ปะดุกา
62133021276 นางสาววรรณวิภา จันทร�ดี
62133021277 นางสาวกัญญาลักษณ� ชูคง
62133021278 นายจรูญ บริสุทธ์ิ
62133021279 นางสาวธัญนันท� อําไพฤทธ์ิ
62133021280 นางสาวปาลิน พาณิชย�
62133021281 นางสาวอุสนา หนูหนุด
62133021282 นางเพ็ญเนตร โบ?ะหมัน
62133021283 นางสาวศศิธร จิตตพงศ�
62133021284 นายศรายุธ ไลยะพานิชย�
62133021285 นางสาวมัลลิกา ณ มณี
62133021286 นางสาวสุกัญญา เสนน้ําเที่ยง
62133021287 นางสาวมินตรา ณรงค�ราช
62133021288 นางสาวกัญญานันท� สุขสวัสด์ิ
62133021289 นางสาวเปรมทิพย� ย6องเซ6ง
62133021290 นายฆนาการ ธนป�ยังกูร
62133021291 นายอารียนันท� วาแวนิ
62133021292 นางสาวโรสมีนี ขะเด
62133021293 นายวชิระ จินดา
62133021294 นางสาวมัสตูรา เตะ
62133021295 นายอดินันท� อุมาร�
62133021296 นางสาวรัตติการ เหมมุน
62133021297 นายนัสรอน ซะยานัย
62133021298 นางสาวจิดาภา นวลนิ่ม
62133021299 นางสาวมุมตาซ แวดาโอะ
62133021300 นางสาวบุณฑริก พงศ�จิต
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62133021301 นางสาวศิริลักษณ� ไชศิริ
62133021302 นางสาวฟารีด?ะ เอ็มเช็ก
62133021303 นางสาวพัทธ�หทัย สิงห�อินทร�
62133021304 นางสาววนัชพร คชคีรี
62133021305 นางสาวชฎาพร จิตภักดี
62133021306 นายอภิชาติ สุวรรณรัตน�
62133021307 นางสาวฐานิชยา เหลือนุ6นขาบ
62133021308 นางสาวแพรวทิพย� ทองศรี
62133021309 นายพลธวัช ถาวโรฤทธ์ิ
62133021310 นายอัสริ ปาเกร�
62133021311 นายเพ่ิมพูน โถวรุ6งเรือง
62133021312 นางสาวซัลมี ยีดือเระ
62133021313 นางสาวฮานานี มะดาโอะ
62133021314 นางสาวนันทนา ขวัญคํา
62133021315 นางสาวจตุพร หนูบุตร
62133021316 นางสาวอังสิยา อะหลี
62133021317 นางสาวนิษฐา พรหมเชียรรัตน�
62133021318 นางสาวเสาวลักษณ� กล1าแข็ง
62133021319 นายไพบูลย� ไกรสูรศรี
62133021320 นางสาวฉัตราภรณ� โนจันทึก
62133021321 นางสาวสิริญญา บุญสุดทอง
62133021322 นายจตุพร เกษมสัตย�
62133021323 นางสาวปนัสยา ฉัตรทอง
62133021324 นางสาวกาญจนารักษ� ฤทธิรักษ�
62133021325 นางสาวชฎาพร มุตตารักษ�
62133021326 นายสถาพร สุวรรณรัศมี
62133021327 นางสาวปาลิดา หลงสวาท
62133021328 นางสาวธิดาทิพย� บัวทอง
62133021329 นางสาวช6อผกา แก1วมุสิก
62133021330 นางสาวสุกานดา นุ1ยคดี
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62133021331 นางสาวรัถกาณ หม่ืนเมือง
62133021332 นายมุฮัมมัดอับดุฮ� ลาเต?ะ
62133021333 นายฟาริค เดชเลย�
62133021334 นางสาวจริยา จริยพงศ�
62133021335 นายนพดล เล็งเจริญ
62133021336 นางสาววรางคณา นามมนตรี
62133021337 นางสาวเจ?ะอานิส โซ?ะรี
62133021338 นางสาวสุมาลิน จุ1งลก
62133021339 นายวรรณชิต ยากะจิ
62133021340 นายสิทธิโชติ แก1วชะโน
62133021341 นางสาวอารีนา บินล6าเต?ะ
62133021342 นางสาวจุฑามาศ คูนิอาจ
62133021343 นางสาวกฤษณา ประกิจ
62133021344 นางสาวซารายา บาราเหม
62133021345 นางสาวธันย�ชนก ขาวนวล
62133021346 นางกมลวรรณ มรกตคันโธ
62133021347 นางสาวรวินทร�นิภา สาครินทร�
62133021348 นางสาวมาลีนา หวันหลี
62133021349 นางสาวฟารีดา หะยีดอรอนิง
62133021350 นางสาวม่ิงขวัญ คงชู
62133021351 นายเลิศชัย สินออมทรัพย�
62133021352 นางสาวกอลีเย?าะ ดอมิ
62133021353 นางสาวนลินทิพย� ประสมทอง
62133021354 นายรุ6งรพี เรณุมาศ
62133021355 นางไพรินทร� พรมสี
62133021356 นางสาวอธีเราะห� หลังจิ
62133021357 นายบุณยพัต แซ6เฮง
62133021358 นายพิชยา นวลขาว
62133021359 นางสาววณิชยา สันเสมศรี
62133021360 นางสาวภัทร ลือบัณฑิตกุล
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62133021361 นางสาวมะห�หานี แยนา
62133021362 นายสรวุฒิ ทองรอด
62133021363 นางสาววรรณภา ณ สงขลา
62133021364 นางสาวปริชาน� เรืองมา
62133021365 นายศิวกร โสพิกุล
62133021366 นางสาวชนากานต� ไชยรักษ�
62133021367 นางสาวอังคณา กลับแก1ว
62133021368 นางสาวนูรอัสมาดียะห� อินนูยูซี
62133021369 นายอาลี หมัดหลี
62133021370 นางสาวจิราภรณ� ทองสาย
62133021371 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณรัตน�
62133021372 นายกฤตเมธ ศรีตะมา
62133021373 นางสาวมารีนา ดือราแม
62133021374 นางสาวยามีละ มะเซ็ง
62133021375 นางสาววิสา จันทร�หนู
62133021376 นางสาวกูรัตนา บิสนุม
62133021377 นายภูริเดช เรียบร1อย
62133021378 นางสาวอัณดาลีฟ บูกุ?
62133021379 นายซาฟารี เหาะไบ
62133021380 นายชัยพงศ� นุ6นเหวา
62133021381 นางนิภา จันหนู
62133021382 นางสาวสุชาดา คงเกิด
62133021383 นางสาวจิราพัชร คชรัตน�
62133021384 นายกฤษณะ อิสรโชติ
62133021385 นางสาวนิยูนีตา เลาะนะ
62133021386 นางสาวจุฑาลักษณ� พิทักษ�พงศ�เจษฎา
62133021387 นายณัฐพงษ� ดําภูนา
62133021388 นางสาวรุจิรา จิตต�หลัง
62133021389 นางสาวประกายพัชร นวลปBLน
62133021390 นางสาวป�ยะเนตร ณ รังษี
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62133021391 นางสาวกมลชนก นาคมรกต
62133021392 นายสุริยา สันเกาะ
62133021393 นายโรสลัน แวและ
62133021394 นางสาวกานติมา หรับจันทร�
62133021395 นางสาวมัสอายู ยะปา
62133021396 ว6าที่ร1อยตรีอธิพงศ� เนียมคง
62133021397 นางสาวกัณฐิกา คมนาคม
62133021398 นางสาวอัฟฟาห� มาหะมะ
62133021399 นางสาวจินรัชญา ประพิณพงศ�
62133021400 นายนิติธร สระศรี
62133021401 นางสาวนงลักษณ� รังษีสว6าง
62133021402 นายณัฐจักร� สกุลธนา
62133021403 นางสาวสูไฮนี มะตีเย?าะ
62133021404 นางสาวณัฏฐ�วรัชญ� รัตนวงศ�
62133021405 นางสาวฑิตฐิตา จันทรกรัด
62133021406 นายธนโชติ แสงสว6าง
62133021407 นายสมใจ สุขโอ
62133021408 นางสาวศุภานัน เรืองน1อย
62133021409 นางสาวภัทรวดี ใจสว6าง
62133021410 นางสาวกิติยา จันทร�ช6วย
62133021411 นางสาวอรพรรณ บุญส6ง
62133021412 นางสาวฉัตรฑริกา แซ6อิ้ว
62133021413 นางสาวสูซานา ดามูซอ
62133021414 นางสาวนิรวยดา การิม
62133021415 นางสาวกัสมา สะระณะ
62133021416 นางสาวธนิดา เลขานุกิจ
62133021417 นางสาวผกามาศ หน6อแดง
62133021418 นายกันต�มนัส รัตนะ
62133021419 นางสาวสุวดี ใบหา
62133021420 นางสาวดารีณา สาและ
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62133021421 นางสาวป�ยนันท� คงวัดใหม6
62133021422 นางสาวนิภาวัลย� รักซ1อน
62133021423 นางสาวพรรณธิวา อินทสาร
62133021424 นางสาวณิชกานต� แก1วเกิด
62133021425 นางสาวดาณีน สาและมุ
62133021426 นางสาวพิมพกานต� โพธิกุล
62133021427 นางสาวศิรวรรณ หุนแดง
62133021428 นางสาวอภิชญา คงสวัสด์ิ
62133021429 นายดุลฟาตะห� เจ?ะเลาะ
62133021430 นางสาวศุภาวรรณ ชุมทอง
62133021431 นายวรุฒ ศรีกระจ6าง
62133021432 นางดวงฤดี สุคนธมาศ
62133021433 นางอัมภาพร หมวดไหม
62133021434 นายจิระเดช คําธร
62133021435 นางสาวกนกวรรณ เงดหมาน
62133021436 นางสาวนงลักษณ� ปรีชานุกิจ
62133021437 นางแพรภัค ทองฉีด
62133021438 นายอาหามะ อาลีมามะ
62133021439 นายกูซัมรี ตูแวแม
62133021440 นางสาวชนัญชิดา บุญวิสูตร
62133021441 นายซูเฟDยน เจะอาแว
62133021442 นายพงศธร สาครจิตต�
62133021443 นายอวิรุทธ� ป�ยะปานันท�
62133021444 นายณัฐชนนท� กระจ6างโลก
62133021445 นางสาวยากียะห� สารีกามา
62133021446 นางสาวอานีซะห� กอแลง
62133021447 นางสาวนูรอาฟนันเดียร� อุมา
62133021448 นางสาวกนกวรรณ ศรีรักษ�
62133021449 นางสาวจิราภา สินมาตร�
62133021450 นางสาวนฤมล บิณกาญจน�
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62133021451 นางสาววรรณ�ดี พรหมรักษ�
62133021452 นายอุสมาน กาเต็ม
62133021453 นายอานนท� พูลแก1ว
62133021454 นางสาวสุมาลี สุวาหลํา
62133021455 นางสาวสุไวบะห� ดาแม
62133021456 นางสาวสุภาลัย ศรีทรง
62133021457 นางกัญญา บัวแก1ว
62133021458 นางสาวสูรียานี สะมะแอ
62133021459 นางสาวเฉลิมรัตน� ใจดี
62133021460 นางสาวธัญรดา อุทัยบุรมย�
62133021461 นายถิรนันทน� จันทร�ชู
62133021462 นางสาวนิชานันท� ขวัญปาน
62133021463 นายกิตติคุณ คงแจ1ง
62133021464 นางสาวโชติรส รัตนแฉล1ม
62133021465 นางสาวนราทิพย� ทัศนกูลกิจ
62133021466 นายพิชชาพงศ� เพทาย
62133021467 นางสาวฐิติพร เพชรจูด
62133021468 นางสาวถิรนันท� คงเรือง
62133021469 นางสาวกนกวรรณ สุคนธรส
62133021470 นางสาวอาซียะห� แอมาโง
62133021471 ว6าที่ร1อยตรีนิวัติ ทิ้งปากถํ้า
62133021472 นางสาววริษา พูลศิลปS
62133021473 นายดาริด โบ6โสย
62133021474 นางสาวอาตีกะห� จิสา
62133021475 นางสาวกัญญารัตน� หนูภักดี
62133021476 นางสาวจันทิดา นิลวรรณโณ
62133021477 นายอภินัทธ� แก1วมูณี
62133021478 นางสาวณัฐวรรณ จันทรัตน�
62133021479 นางสาวสุชัญญา บุษบา
62133021480 สิบโทภาณุวิทย� แจ6มสวัสด์ิ
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62133021481 นางสาวกุลธิดา เพชรโกมล
62133021482 นางสาวอนาสีฮา ยูโซะ
62133021483 นางณิชฤชา รองเลื่อน
62133021484 นางสาวศุภธิดา จันทร�เต็ม
62133021485 นางสาวอัจรีย� ชื่นอารมณ�
62133021486 นางสาวสุธาทิพ เชื้อมงคล
62133021487 นายคอลิด แวดาโอะ
62133021488 นายธนัญชัย ศรีรุจี
62133021489 นางสาวรัชนีกร คงแก1ว
62133021490 นายอิกรอม หะยีเจะและ
62133021491 นายธีรพงค� เชี่ยวชาญ
62133021492 นางสาวณัฐธิดา บัวแก1ว
62133021493 นางสาวมารียะห� มะสะนิง
62133021494 นางสาววรัญญา คชฤทธ์ิ
62133021495 นายวิริยะ วงศ�กระจ6าง
62133021496 นางสาวนันท�นภัส มะลิวัลย�
62133021497 นางสาวซากีย?ะ มะมิง
62133021498 นางสาวโซเฟDย กมางิน
62133021499 นางสาวอังคณา เสน6หา
62133021500 นางสาวอัญณิชา สุวรรณโณ
62133021501 นางสาวขวัญฤดี ชูสุวรรณ
62133021502 นางสาวนาฎสิริ ผ6องมหึงษ�
62133021503 นางสาวฮัสนา เจะหะ
62133021504 นายภัทรพล ทลิกรรณ�
62133021505 นางสาวฟาดีละห� สะอะ
62133021506 นายศิวนาถ พรหมจรรย�
62133021507 นายชาคร หลีเหม
62133021508 นายวงศกร หนูปBLน
62133021509 นางสาวนูรีฮัน สาดารา
62133021510 นางสาวเยาวลี เจะหลง
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62133021511 นางสาวปฐมาวดี ศักราพร
62133021512 นางสาวรพีพร บัวทอง
62133021513 นายธรรมนูญ ธูปสว6าง
62133021514 นางสาวจุฬาลักษณ� รัตนพรหม
62133021515 นางสาวก๊ิฟรีญา ดุนี
62133021516 นางสาวอานูรีซัน เจะมะ
62133021517 นางสาวฮัสมา หนุนอนันต�
62133021518 นางสาวสุนิสา พิทักษ�กิจ
62133021519 นางสาวปภรภัช แสงหวาน
62133021520 นายสุเทพ ดือเลาะ
62133021521 นางสาวฐิติรัตน� รามมาก
62133021522 นางสาวจารุมน กังแฮ
62133021523 นางสาวนิรดา เอี่ยมสอาด
62133021524 นางสาวกมลชนก ธรฤทธ์ิ
62133021525 นางสาวโซเฟDย อาลี
62133021526 นางสาวนูรอัยนีน วามะ
62133021527 นางสาวชฎารัตน� เทพรักษ�
62133021528 นายสะอีดี กีละ
62133021529 นางสาวอัจฉราภรณ� เส1งเซ1ง
62133021530 นางสาวซูไรณี ดาแตสาตู
62133021531 นายจิตนาถ ปลื้มใจ
62133021532 นางสาวฉัตรชฎา วิศพันธุ�
62133021533 นางสาวเบญจรัตน� นะตีบ
62133021534 นายพงศกร เพชรสุก
62133021535 นางสาววาสนา สุวรรณโชติ
62133021536 นางสาวโซเฟDย มาเลาะ
62133021537 นายอัฟฟBน สะมะแย
62133021538 นางสาววริศรา พลรักษ�
62133021539 นางสาวรุ6งทิพย� เอียดเหล็น
62133021540 นางสาววิยะดา บิลยะแม
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62133021541 นายเบญจมินทร� อุดิง
62133021542 นายปวริศร� สัณห�พานิชกิจ
62133021543 นางสาวสุนิสา เด็นดารา
62133021544 นายวัฒนา ช6วยอรัญ
62133021545 นางสาวสุกานดา บัวเนียม
62133021546 นายฟูเกียรติ อมรทรัพย�
62133021547 นางสาวภัทราทิพย� พรหมวิเศษ
62133021548 นางสาวสุนียะ ดือเระ
62133021549 นางสาวพัชรินทร� บุญแก1วสุข
62133021550 นางสาวเกศราภรณ� ศรีละมุล
62133021551 นางสาวธัญทิพย� หนักทอง
62133021552 นางสาวซูไวบะห� หะมิดง
62133021553 นายกุลฉัตร ศรีเสาวลักษณ�
62133021554 นางสาวทัศนีพร ทุ6ยอ1น
62133021555 นางสาวนภัสสร สุนทรนนท�
62133021556 นางสาวมอหยํา ยะโกบ
62133021557 นางวันดี บิลนุ1ย
62133021558 นางสาวกฤตยา มานะวุฑฒ�
62133021559 ว6าที่ร.ต.หญิงกูไซนุง นิโอะ
62133021560 นางสาวกัณณิกา จิระโชโต
62133021561 นางสาวสุรีวัลน� หีมแหละ
62133021562 นางสาวทิวาวรรณ� รักช6วย
62133021563 นางสาวสิรัญญา ช6วยนุกูล
62133021564 นางสาวรัชนีกร สุวรรณโณ
62133021565 นายสหัส พลธา
62133021566 นางสาวยุวรีย� สุขเสนีย�
62133021567 นางสาวสุกัญญา ชอบงาม
62133021568 นางสาวชนิกานต� ขุนราม
62133021569 นายวัชรา แก1วฉีด
62133021570 นางสาวณัฎฐธิดา ขุนสังข�
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62133021571 นายชัชพิสิฐ ประถม
62133021572 นางสาวเกวลี ธรรมหิเวศน�
62133021573 นายกูมูฮําหมัดนูร กูโนะ
62133021574 นายพงสรรญ คัณทะโร
62133021575 นางสาวสกุลตรา สาดีน
62133021576 นางสาวกอบกาญจน� ตุ1มระย1า
62133021577 นายฮัมดี หะยีซําซูดิน
62133021578 นายธนภัทร ทนโคจารย�
62133021579 นายนุสกานดา กาเดร�
62133021580 นางสาวจุฬาลักษณ� ภักดีจํารูญ
62133021581 นายมารุต ช6วยอินทร�
62133021582 นางสาวอารยา พรหมมี
62133021583 นางสาวทิฟฟานี่ หะยีสะแม
62133021584 นายกิตติกานต� สุวรรณแก1ว
62133021585 นางสาวณัฐธิดา คลายคลี่
62133021586 นางสาวพิชญานิน ช6วยนุกูล
62133021587 นางสาวภาวินี แท6นดี
62133021588 นางอัญนริศศา เกตุนุ1ย
62133021589 นายฑณศรัณย� ทรัพย�ทิม
62133021590 นางสาวธนาภรณ� อุทัยมณี
62133021591 นางสาวอาอีซะห� สาแม
62133021592 นางสาวยุพา เรืองศรี
62133021593 นางสาวป�ยฉัตร หนูคงบัตร
62133021594 นางสาวภัทราภรณ� ดวงแก1ว
62133021595 นางสาววิลาสินี จําปา
62133021596 จสตอรรถกร กาญจโน
62133021597 นางชลิดา ช6วยเกิด
62133021598 นางสาวพิมพ�ชนก เก้ือพันธ�
62133021599 นางสาวฟาอีสา เสะ
62133021600 นางสาวมะลิวัลลิ์ พูลเอียด

หน1า 720 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133021601 นางสาวอาลาวีย?ะ หะสีแม
62133021602 นายวีรพงศ� สมเขาใหญ6
62133021603 นางสาวการีมะห� สะมะนิ
62133021604 นางสาวสุชยา จาตุรนต�พันธ�
62133021605 นางสาวจิรารัตน� แกล1วทนงค�
62133021606 นางสาวสุวิมล ประวีณไว
62133021607 นางสาววรรณมณี หุ1ยเล็ก
62133021608 นางสาวรอยานา แมะแอ
62133021609 นางสาวอิสริยา ย่ีมะเหร็บ
62133021610 นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต
62133021611 นางสาวการีหม?ะ มะลี
62133021612 นายวิรัตน� บุญให1
62133021613 นายกฤติพงษ� ภูมิสถิตย�
62133021614 นางสาวดีวนา หาสกุล
62133021615 นายธนชัย เบ็ญสลาหมัน
62133021616 นางสาวโซฟDยา เปาะจิ
62133021617 นางสาวอารีย� แดวอสนุง
62133021618 นางสาวศวิตา ญาณวิชราพร
62133021619 นางสาวพจนีย� น6วมชุ6ม
62133021620 นายฮาดี หมานเส1ง
62133021621 นายฤทธินันท� ดารากัย
62133021622 นายบัณฑิต จินดาพล
62133021623 นายรัฐพล ศักด์ินราวงศ�
62133021624 นางสาวฑาริกา ชุมช6วย
62133021625 นายฐิรชัย ฤทธิชัย
62133021626 นางสาวณัฐชา ศิริยอด
62133021627 นายวศะจักร ศุภวโรดม
62133021628 นายอภิสิทธ์ิ คงประดิษฐ�
62133021629 นายประกิต ศรีสงค�
62133021630 นางสาวเกวลิน หนูเสน
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62133021631 นายมัสลัน ตาเฮร�
62133021632 นางสาวภัทราวดี ศรีทองคํา
62133021633 นางสาวพาตีเมาะห� ยูซบเซียม
62133021634 นายหาซัน ลาเต?ะ
62133021635 นางสาวชนนิกานต� ขุนจันทร�
62133021636 นายยูไลห� นิเบญยู
62133021637 นางสาวนูรีซัล ยูโซะ
62133021638 นางสาวฟาตีเมาะ มีดิง
62133021639 นางสาวจุฑามาศ ชอบหวาน
62133021640 นางสาววิจิตรา ประทุมวรรณ
62133021641 นายกันต�ปณต คินขุนทด
62133021642 นางสาวเจ?ะเย?าะ มะนิ
62133021643 นายคัมภีร� รอดเข็ม
62133021644 นางสาวซากียะห� ดอเลาะ
62133021645 นางสาวมาริสา เสารภู
62133021646 นางสาวกฤตติยา แก1วประดับ
62133021647 นายอิรฟาน อาแว
62133021648 นางสาวจริยา รัตน�มะโน
62133021649 นางสาวณัฐชยา เขียวทอง
62133021650 นางสาวภาวิณี ถาวรจิตร
62133021651 นายอุดมเกียรติ พรหมชาติ
62133021652 นายวิกรานต� บุญพรานชู
62133021653 นายฮานาฟD บากา
62133021654 นางสาวรัตติมา เรืองหิรัญวงศ�
62133021655 นายธนศักด์ิ รักษ�ทอง
62133021656 นางโรสิตา ติงหวัง
62133021657 นางสาววิลาสินี ศุภคุณกิตติ
62133021658 นางสาวซัญญา ช6างเรือ
62133021659 นางสาวนิชาภา จุลวัจน�
62133021660 นายวิทวัส ภูเสาร�
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62133021661 นางสาวอามีนา เจนใจ
62133021662 นางสาวอัยลดา สุวรรณ
62133021663 นางสาวเสาวลักษณ� ประสารการ
62133021664 นางสาวฟาตีหม?ะ เล็งฮะ
62133021665 นางสาวนริศรา หมัดอาหลี
62133021666 นางสาวสุธาสินี ทองเต็ม
62133021667 นายบรรเจิด ลัคนทิน
62133021668 นางสาวอัญชิสา ชาพิมล
62133021669 สิบโทธันวา ยอดแก1ว
62133021670 นางสาวกัญญาณัฐ อธิคมานนท�
62133021671 นางสาวป�ยะนุช โส?ะสันสะ
62133021672 นายจิรวัฒน� ขวัญช6วย
62133021673 นางสาวอารยา มะหมัดเบ็ญแสละ
62133021674 นางสาวฟารีดา สะแม
62133021675 นางสาวฐิตินันท� ชูรัตน�
62133021676 นายมูฮํามัดสาอารอนี เปาะกือนิ
62133021677 นางสาวสุตาภัทร เอกธนาธรณ�
62133021678 นายสุทธิพงศ� จันทรัตน�
62133021679 นายเฉลิมพล เจริญกุล
62133021680 นางซูรอฮาณี ยูโสะ
62133021681 นางสาวบุณยทรรศน� หม่ืนละม1าย
62133021682 นายสมชาย ชูเอียด
62133021683 นางสาวภัทรพร หนูปล1อง
62133021684 นางสาวโชติณัฏฐ วงศ�วิเชียรกุล
62133021685 นางสาวชุติมา พูลเกิด
62133021686 นางสาวกมลชนก มณีพิลึก
62133021687 นางสาวอัจฉราพรรณ ชัยสวัสด์ิ
62133021688 นายกฤตภาส หนูน1อย
62133021689 นายสิทธิกร ตรีวรรณจุฑา
62133021690 นางสาวคอตีเยาะห� ยูโซะ
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62133021691 นางสาวมาสโมรี ลาทัพ
62133021692 นางสาวกรกนก ลิ้มไทย
62133021693 นางสาวนุสรา ไชยมนตรี
62133021694 นายอัคคพงษ� สุขเศรษฐบูลย�
62133021695 นายอลงกรณ� โมรา
62133021696 นายจรงค�ชัย เอี่ยมบุตร
62133021697 นางสาวปาณิสรา เพ็ชรประดับ
62133021698 นางยุวรี พันศรี
62133021699 นางญารียะฮ� อาแว
62133021700 นางสาวพนิตา รอดทอง
62133021701 นางสาวธัชนันท� ติระพัฒน�
62133021702 นางสาวปาริฉัตร จันทร�แย1ม
62133021703 นางสาวอมรรัตน� กุมมู6ดา
62133021704 นางสาวนริศรา วงษ�ใหญ6
62133021705 นางสาวภัทรชญา ปJอฝBLน
62133021706 นางสาววสุนธรา พลายด1วง
62133021707 นางสาวกรีชวรรณ ม่ังมี
62133021708 นายสุรพงษ� แพงมี
62133021709 นางสาวณัฐธยาน� ศรีฝุย
62133021710 นางสาวพรพิมล จางวาง
62133021711 นางสาวเตือนใจ มะแอเคียน
62133021712 นางสาวเบญจรัตน� อนุวัตรวงศ�
62133021713 นางสาวนุชรินทร� สมศรี
62133021714 นางสาวศุภาพัทธ� ต้ังแก1วเฉลิมวงศ�
62133021715 นายรุสมัน ดะแซสาเมาะ
62133021716 นายณัฐพล นาภรณ�
62133021717 นายกวินธรณ� กังแฮ
62133021718 นางสาววาสนา เฉ6งไล6
62133021719 นางสาวณัฐธยาน� โชติไพรัตน�
62133021720 นางสาวธมลวรรณ กุลรัตน�
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62133021721 นางสาวธนิกานต� ไชยโห?ะ
62133021722 นางสาวรัตนา ราเย็น
62133021723 นางศุภลักษณ� นิลตีบ
62133021724 นางสาวนิชุติมา บัวเดช
62133021725 นางสาวสุนิตา เจ?ะอาลี
62133021726 นางสาวเจริญขวัญ ขุนฤทธ์ิ
62133021727 นางสาวรุสณีราย� สามอ
62133021728 นางสาวสโรชา สีตะพงศ�
62133021729 นางสาวจิราวรรณ มานะชํานิ
62133021730 นายเจษฎา พรมประถม
62133021731 นางสาวฟาอีซะ มันได1เจะ
62133021732 นางสาวนูรีย?ะ โซะเบ็ญอาหลี
62133021733 นายสุทัศน� ศรีเรืองรัตน�
62133021734 นางสาวดรุณี เบ็ญหมีน
62133021735 นางสาวฮากีมะห� สาแม
62133021736 นายศิรวิทย� อุคติ
62133021737 นางสาวณัฐจิญา แก1วชู
62133021738 นายวัชรพงค� นนทศักด์ิ
62133021739 นางสาวอรวรรณ เก้ือประพันธ�
62133021740 ว6าที่ร.ต.หญิงสุนิสา เรืองเนียม
62133021741 นางสาวรวิวรรณ อณสุวรรณ�
62133021742 นายรรินทร� กระแสโท
62133021743 นางสาวเยาวเรศ เพ็ชรบูรณ�
62133021744 นางสาวฐิติรัตน� สิงห�ขรณะพัน
62133021745 นางสาววนิดา ภู6ระหงษ�
62133021746 นางสาวอัญชณิกา จันมณี
62133021747 นางสาวปรารถนา เซียหวัน
62133021748 นายณรงค�ศักด์ิ ปลอดคง
62133021749 นางสาวนูรีฮา ยูโซะ
62133021750 นางสาวกิตติกา ปาทรัตน�
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62133021751 นางสาวนูร�อาซีกีน มะดาฮู
62133021752 นางสาวศิรดา ธนแก6น
62133021753 นางสาวกาญจนา ทองแสน
62133021754 นายอับดุลเลาะ มะโสง
62133021755 นางสาวธนพร คณะทอง
62133021756 นางสาววรดี เขียวสุวรรณ
62133021757 นายพงศ�พิพัฒน� สุทธิมาศ
62133021758 นางสาวสุภัสสร มณีภาค
62133021759 นางสาวเรวดี อ6องแก1ว
62133021760 นายสมภพ ไชยธาดา
62133021761 นางสาวซูไรณี ตาเละ
62133021762 นางสาวปรียาวรรณ แก1วไพรัตน�
62133021763 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุรัตน� สันหลัง
62133021764 นางสาวเจนจิรา ชูประสิทธ์ิ
62133021765 นายวรเชษฐ� ลัสมาน
62133021766 นางสาวรัชนีกร แยนา
62133021767 นางสาวรุสมานี เจ?ะสนิ
62133021768 นางสาวสุดารัตน� กิจชอบ
62133021769 นางสาวต6วนอารีนา โมง
62133021770 นายพิมลชัย บุญมาก
62133021771 นายสุทธิวัฒน� ลิ่มอรุณ
62133021772 นางสาวสุรัญญา เสือดี
62133021773 นางสาวสุพัตรา โชติมณี
62133021774 นางสาวมุรณี มะสะอาว
62133021775 นางสาวนูรฟาดีละห� สาเม?าะ
62133021776 นายเนติกร นพภาพันธ�
62133021777 นางสาวกษมน รุ6งโรจน�รังสรร
62133021778 ว6าที่ ร.ต.หญิงผกาวรรณ รัตนวรรณี
62133021779 นางสาวสุดารัตน� พรหมนุ6น
62133021780 นายป�ยภัทร ชุมแสงศรี
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62133021781 นางสาวมาเรียม มาหะมะ
62133021782 นายสมศักด์ิ บุตรจีน
62133021783 นางสาวกนกวรรณ ชูดละออง
62133021784 นางสาวธณัฎฐ�วรรณ� อั้นทอง
62133021785 นายวชิระ ทองชูช6วย
62133021786 นายไทยคม อ6องรัตนา
62133021787 นางสาวสุชาดา เพ็ชรจํารัส
62133021788 นางสาวนาถยา สุขศรี
62133021789 นางสาววรรณนิษา เฉลิมวรรณ
62133021790 นายเตาฟ�ต มะโระ
62133021791 นายชัชพงศ� รุ6นแก1ว
62133021792 นางสาววัชราภรณ� ทิพย�รักษ�
62133021793 นางสาวปฐมาวดี สมบัติมาก
62133021794 นางสาวอุมาพร สัมฤทธ์ิสิทธิชัย
62133021795 นางสาวกิตทิยา ดําทิพ
62133021796 นางสาวอรนุช ไชยแพทย�
62133021797 นางสาวฟาอีส?ะ เด็นยี
62133021798 นางสาวสุชีวรรณ ชูสุวรรณ
62133021799 นางสาวซารีฮะ ยูนุ
62133021800 นางนอร�อาซีคิน เบ็ญอามาน
62133021801 นางสาวสุภาภรณ� มานะชํานิ
62133021802 นางสาวกานต�กนิษฐ� อุนนานนท�
62133021803 นายธีรยศถ� ทองศรี
62133021804 นางสาวสุดัยบีญา เหย็บฝา
62133021805 นายมูฮัมหมัดรอมลี แวกือจิ
62133021806 นางสาวชาลินี เผ6าชู
62133021807 นางสาวเบญจมาศ แดงนิ่ม
62133021808 นายชัชชล เกษร
62133021809 นางสาวอุทัยวรรณ หนูจันทร�
62133021810 นายพิสุทธ์ิ สืบสาย

หน1า 727 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133021811 นางฮาซือมะ กาซอ
62133021812 นางสาวกรกนก ราชสีห�
62133021813 นายอรรนพ โต?ะบู
62133021814 นางสาวอภิชญา อินทกาญจน�
62133021815 นางสาวอิลญาณี หามะบูเกะ
62133021816 นางสาวอุษา อนิกรณ�
62133021817 นางสาวปภัสราภรณ� แซ6ตัน
62133021818 นางสาวธนิสร ฝาหละเหย็บ
62133021819 นางสาวศศิตางศุ� บุญชลิต
62133021820 นางสาววรนาถ ศรีขนุน
62133021821 นางสาวสารีนาร� สกุลสันติ
62133021822 นางสาวอารีดะ พรหมพันธ�
62133021823 นายสูไลมัน มะนอ
62133021824 นางสาวกาญจนาวดี สายจันทร�
62133021825 นางสาวนันทนา รัตนชัย
62133021826 นายอัรชัต โชคชัย
62133021827 นางสาวสุพรรษา เจียมสวัสด์ิ
62133021828 นางสาวกมลชนก โอฬาริ
62133021829 นางสาวกัสมา เตบสัน
62133021830 นางสาวสุชาฎา เหล็มนุ1ย
62133021831 นายกันตภณ หลวงคง
62133021832 นางสาวศิรดา โกมาศ
62133021833 นางสาวลัดดาวัลย� เพ็ชรจํารัส
62133021834 นางสาวอนุสรา ชุมทอง
62133021835 นายนูรดิน ลาเตะ
62133021836 นางสาวอภิชญา สระมุณี
62133021837 นางสาวสุภาวดี แก1วมรกต
62133021838 นางสาวปBทมา เสมศักด์ิ
62133021839 นางสาววัจนา ไกรเทพ
62133021840 นางสาวดาราวีร� โสรัตน�สะ
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62133021841 นางสาวอภิญญา จอมนุ1ย
62133021842 นางสาวยุวดี ส6องแสงกล1า
62133021843 นางสาวซูลฮัน หามะ
62133021844 นางสาวกิตติกานต� เลิศจรัสพงศ�
62133021845 นายศิริพงศ� ศรีรูจี
62133021846 นางสาวปBทมพร ศาสนบัญชากุล
62133021847 นางสาววรรณนูรมา แวสุหลง
62133021848 นางสาวซะห�วานี หวันเต?ะ
62133021849 นางสาวนาซีเราะ วาเล็ง
62133021850 นางสาวเจ?ะไซนับ เจะสนิ
62133021851 นางสาวซาลมา เจ?ะแว
62133021852 นายมุฮัมหมัดสุกรี การีนา
62133021853 นางสาวสลัญญา ฉาดหลี
62133021854 นางสาวมารีนา เจ?ะหนิ
62133021855 นางสาวชไมพร เพิงรัตน�
62133021856 นางสาวอัจจิมา หลังยาหน6าย
62133021857 นางวันไอมีย� แมเราะ
62133021858 นายวิกรม สมกําลัง
62133021859 นางสาวเจ?ะฟาตีฮะห� นอหะมะ
62133021860 นางสาวฐิตาภา หฤทัยวรกุล
62133021861 นางสาวนันทกา ยูซง
62133021862 นางสาวชนม�นิภา อุทัยรัตน�
62133021863 นายนครินทร� ป�[นเจริญสุข
62133021864 นางสาวอาตีกะห� โดะโม
62133021865 นางสาวณัฐสุดา แต6สกุล
62133021866 นางสาวทิพวรรณ แก1วบุตร
62133021867 นางสาวศิริพร มณีโรจน�
62133021868 นายอัครเดช รื่นอารมย�
62133021869 นางสาวรัตยา ศรีสังข�
62133021870 นายวัชรชัย ไฝกอบสม
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62133021871 นายเจ?ะรอบี สาแล?ะ
62133021872 นางสาวอังสนา คงเก้ือ
62133021873 นางเอรียา นราเกศสกุล
62133021874 นายอภิชัย ประทุมวัลย�
62133021875 นางสาวสุภาพร เกิดทิพย�
62133021876 นายธวัชชัย เสียมไหม
62133021877 นางสาวธีรารัตน� บุตรทอง
62133021878 นางสาวโรสมี เจะแว
62133021879 นางสาวป�ยวรรณ� มณีรัษยากร
62133021880 นายปกปJอง มะโร
62133021881 นางสาวณัฏฐิณี สังข�แก1ว
62133021882 นายศาตรา สันติป�ยกุล
62133021883 นางสาวฮามีดา สะหมาด
62133021884 นางสาวชลธิชา แสงวิมาน
62133021885 นางสาวนัซมีย� แบเลาะ
62133021886 นางสาวนันทวรรณ ทิ้งผอม
62133021887 นางสาวธันย�ชนก คงแก1ว
62133021888 นางสาวกัญญาภัค ทองศรี
62133021889 นายอับดุลเลาะ บือซา
62133021890 นางสาวซูรายฮัน สะอิ
62133021891 นางสาวอริสา ทองเอม
62133021892 นายอดิสรณ� เปาะสู
62133021893 นางสาวนูร�ลาตีฟะห� อูมา
62133021894 นางสาวเมรี่ หนุ6มพอเด็น
62133021895 นางสาวขวัญฤดี พรหมรัตน�
62133021896 นางสาวรสสุคนธ� ศรีวิภาโอภาส
62133021897 นางสาวอามีเนาะ เตะ
62133021898 นางสาวรอฮานิง ยีเจ?ะแว
62133021899 นางสาวพิมพ�ชนก เรืองสกุล
62133021900 นางสาวอารีรัตน� อินทะรัตน�

หน1า 730 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133021901 นางสาวณัฐวัณณ� ลุ6มสวย
62133021902 นายกษิภัท เค่ียมขาว
62133021903 นายสามารถ หนูพันธ�
62133021904 นางสาวนภลักษณ� บุญรุ6ง
62133021905 นางสาวพัชรินทร� ธรรมเวช
62133021906 นางสาวสัลสบีนล� พรหมปลัด
62133021907 นางสาวชญานันท� สุวรรณกิจ
62133021908 นางสาวนาเดีย แซจิ
62133021909 นางสาวกามีละห� ดาหะมิ
62133021910 นางสาวศตพร เจริญ
62133021911 นางสาวกาญจนา พืชนุกูล
62133021912 นางสาวกันยารัตน� ไชยดํา
62133021913 นางสาวอัซมา บากา
62133021914 นางสาวจุฑารัตน� ทองทวี
62133021915 นางสาวมูซีร6า หลีอาด้ัม
62133021916 นายอัซรีย� ซี
62133021917 นางสาวคอวาตี แซะมิง
62133021918 นางสาวเสาวนีย� ศรีสุวรรณ
62133021919 นางสาวณัฐนิชา ธรรมโชเต
62133021920 นายรพี คงภักดี
62133021921 นายณัชพล จุลพล
62133021922 นางสาวสุภาวดี เหมพันธ�
62133021923 นายมุคตาร� มามะ
62133021924 นางสาวศิริพร ชัยวิฉาน
62133021925 นางสาวสุพัตรา สุลากากร
62133021926 นางสาวอารดา เปUนสุข
62133021927 นางสาวธิรารัตน� ทองสา
62133021928 นางสาวมลฤดี ศรีคงแก1ว
62133021929 นายเขมทัต วรรณพันธุ�
62133021930 นางสาวเณาวาลย� ยุนุ?
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62133021931 นางสาวสุภัสสรา สินธุ�จําปาศักด์ิ
62133021932 นางสาวอารีย� ดิสโร
62133021933 นางสาวธิดารัตน� บุญช6วย
62133021934 นางสาวปBญญนันต� ทองบัว
62133021935 นางสาวนูรไลลา หมัดเกม
62133021936 นางสาวศรีสุดา ไชยแพทย�
62133021937 นางสาวกุสุมา แซ6โว1น
62133021938 นางสาวสุปรีดา สมัน
62133021939 นายอินดรา หามะ
62133021940 นายณัฐพร อัศวจินดารัตน�
62133021941 นางสาวสุภัทรดา ทะขุ6ย
62133021942 นางสาวภารตี สุวรรณรัตน�
62133021943 นางสาวพัณณิตา พิกุล
62133021944 นางสาวคัดติยะ กะโด
62133021945 นายอนุพงศ� ชุมแก1ว
62133021946 นางสาวศิริพรรณ สมหวัง
62133021947 นางสาวคอดีเย?าะห� บินรอนิง
62133021948 นายเจริญ วิไลรัตน�
62133021949 นางสาวกัญญาภัค จันเจริญ
62133021950 นางสาวสุพัตรา มากแก1ว
62133021951 นางสาวเขมิกา เลาหสกุล
62133021952 นางสาวนุชรี อ1นเพ็ชร
62133021953 นางสาวฉวีวรรณ อินทสุวรรณ�
62133021954 นายสิทธิโชค แก1วพรหมลัด
62133021955 นางสาวศุภลักษณ� เคว็จดํา
62133021956 นายโกวิท เม6งห1อง
62133021957 นางสาวนิศานาถ สุวรรณมณี
62133021958 นางสาวเยาวนา ยาพระจันทร�
62133021959 นายปรเมศวร� อินทองปาน
62133021960 นางสาวศุภลักษณ� ปรีชาเรืองฤทธ์ิ
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62133021961 นางรัชชิกาญจน� จันทร�เมือง
62133021962 นางสาวนัฐฌิมา แสงแก1ว
62133021963 นางสาวดวงแก1ว แกล1วทนงค�
62133021964 นางสาวชฎาพร ไกรนรา
62133021965 นายอัสมี สือรี
62133021966 นางสาวจาริณี วงค�ราชสีห�
62133021967 นางสาวฐิติวรรณ หวานเหลือ
62133021968 นายอาบีดีน หมานยวง
62133021969 นางสาวธัญญาเรศ ขวัญโต?ะเร?ะ
62133021970 นางสาวพัชราภรณ� ผอมสวัสด์ิ
62133021971 นายศตวรรษ ละอองเทพ
62133021972 นางสาวจุฑามาศ สะแต
62133021973 นางสาวอลิสา ขุนเพชร
62133021974 นางสาวราณี สะอิ
62133021975 นายสหรัฐ สังข�ทอง
62133021976 นางสาวเขมิสรา สุดวิไล
62133021977 นางสาวญาณิศา ตันตริยานนท�
62133021978 นางสาววนาลี สุปกรณ�
62133021979 นางสาวนุรอาตีกะ เปาะเลาะ
62133021980 นางสาวเปรมพร สังขรัตนพันธุ�
62133021981 นางสาวป�ยวรรณ กิตติประโยค
62133021982 นางสาวพัชณิดา พิมแสนนิล
62133021983 นางสาวอันดามัน ศรีเทพ
62133021984 นางสาวสุไรยา นิยากะ
62133021985 นางสาวมุสลีฮะห� โต?ะแวมะ
62133021986 นายวัฏจักร ประมวลศิลปS
62133021987 นางสาวธฤตา นฤภัย
62133021988 นางสาวปุญชิตา ภูมิสถิตย�
62133021989 นางสาวมัยมูนี แวโดยี
62133021990 นางสาวรัติพร เส1งซ้ิว
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62133021991 ว6าที่ร1อยตรีหญิงพจนา แก1วทอง
62133021992 นางสาวฮาลีเมาะ อิสมาอีล
62133021993 นางสาวสมใจ คําวิจิตร
62133021994 นายป�ยวัช เบ็ญเด็มอะหลี
62133021995 นางสาวพันธิภา ปูเงิน
62133021996 นางสาวสุนันนี ประดู6
62133021997 นางสาวอรนิต ศรีสะอาด
62133021998 นางสาวพนิดา หาญณรงค�
62133021999 นางสาวนันทยา อินนุรักษ�
62133022000 นายสารีมาน ซีนา
62133022001 นางสาวชลธิชา ศรีพิเชียร
62133022002 นางสาวธัญญา มาลัยทอง
62133022003 นางสาวพาตีฮะ เจะสนิ
62133022004 นายภูริทัต แก1วโยชน�
62133022005 นางสาวอัสมา เหลาะเหม
62133022006 ว6าที่ ร.ต.หญิงเสาวนีย� หมันเหร็ม
62133022007 นางสาวสุนีย� ทับทุ6ย
62133022008 นางสาวศรัญญา นิลสกุล
62133022009 นางสาวสุไรยา และยามา
62133022010 นางสาวกัญญ�ณพัชร ชายะพันธ�
62133022011 ว6าที่ร1อยตรีชัยวัฒน� กลางวัง
62133022012 นางสาวสุกัญญา ขันนุ1ย
62133022013 นายฐากูร ก้ิมขู6
62133022014 นางสาวรอสือนะ อาบู
62133022015 นางสาวนัฐพร สิทธิจันทร�
62133022016 นายทรงวิทย� ยืนยาว
62133022017 นางสาวดารินทร� ปราบพาลา
62133022018 นายนิพทธ� ประกอบกาญจน�
62133022019 นายศรัณย� ปานกลาย
62133022020 นางสาวอาวดี แก6นบุญ
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62133022021 นางสาวสุนิตา แลหาด
62133022022 นางสาวไฮฟะ ตีราซอ
62133022023 นางสาวนริศรา หะยีนิแว
62133022024 นายพรพล สกนธวุฒิ
62133022025 นางสาวปาตีฮะ บาโด
62133022026 นางสาวเจนจิรา พลภักดี
62133022027 นางสาวเพ็ญนภา ทองประจง
62133022028 นางสาวมนัญชยา เสริมสุทธ์ิ
62133022029 นางสาววิทวลา ชนะผล
62133022030 นางสาวสุนิษา โส?ะดํา
62133022031 นางรินทร�ลนา เจ?ะเล?าะ
62133022032 นางสาวซารีพะ อาแซ
62133022033 นายชินกฤต สุขเกษม
62133022034 นางสาวเบญจวรรณ ช6วยชุมชาติ
62133022035 นางสาวจรินันท� ส6องแสง
62133022036 นายจิรศักด์ิ แดสา
62133022037 นางสาวพวงทิพย� หัสรังษี
62133022038 นางสาวณัฏฐ�ชฎา ทักขภิวัตน�
62133022039 นางสาวรูไกหย?ะ แดงทิ้ง
62133022040 นางสาววิลาสินี แสงสุริยันต�
62133022041 นางสาวกมลชนก เสนสิงห�
62133022042 นางสาวศรขวัญ รัตนศิลากุล
62133022043 นางสาวกานต�ชนิต สุทธินนท�
62133022044 นางสาวณัฐชยา สุวรรณอ6อน
62133022045 นางสาวเกวดี คัณทะโร
62133022046 นางสาวคอลีเยาะ สอรี
62133022047 นางสาวจิตติมา ชินจิรภัทร
62133022048 นางสาวอัจฉราภรณ� เจริญสิน
62133022049 นางสาวจิตรลดา แก1วมณี
62133022050 นายผดุงพงษ� มีชู
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62133022051 นายเกริกพล มาตรศรี
62133022052 นางสาวนัสรียา หมีนพราน
62133022053 นางสาวเมทินี แก1วพิทักษ�
62133022054 นางสาวเรนุกา ขาวเผือก
62133022055 นายกิตติศักด์ิ ลีละวาณิชย�
62133022056 นางสาวนาซีเราะ มะแอ
62133022057 นางสาวเพชรรัตน� น1อยหนู
62133022058 นางสาวถิรวรรณ เนื่องชู
62133022059 นางสาวทัศน�ชนก เดชสุวรรณ
62133022060 นางสาวดวงกมล บุญพันธุ�
62133022061 นางสาวรุสนาณีย� สาแม
62133022062 นางสาวจิราวรรณ คงไพฑูรย�
62133022063 นางสาวสุชาดา วงศ�ช6วย
62133022064 นางสาวยุวดี หมีนพราน
62133022065 นายภาณุพงศ� รณรงค�
62133022066 นางสาวสุวนัน ชูแก1ว
62133022067 นายภูริฑัต ทองอ6อน
62133022068 นางสาวจิดาภา อวะภาค
62133022069 นายวุธนา กาญจนมุกดา
62133022070 นางสาวนูร�ฮูดา มะแซ
62133022071 นางสาววราวรรณ สิทธิเดช
62133022072 นางสาวกอวีณา กาเจ
62133022073 นางสาวมารีแย โม?ะโต?ะลี
62133022074 นางสาวสุพัตรา สุวรรณรัตน�
62133022075 นางสาวรัชฎาภรณ� รักษ�จันทร�
62133022076 นางสาวอาซีฟะ สะมะแอ
62133022077 นางสาวพรรณวิสาข� จวนสว6าง
62133022078 นางสาวซารีฮา เจ?ะแม
62133022079 นางสาวโศรยา มาตาเอ
62133022080 นายอนัส สุวรรณวงศ�
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62133022081 นางเสาวภาคย� สักพันธ�
62133022082 นายสุรจิต ภู6ระหงษ�
62133022083 นายอชิตะ กะณะศิริ
62133022084 นางสาวปรียานุช หลําดีน
62133022085 นายทรวงภพ คงสุกแก1ว
62133022086 นางสาวสายพิน สกุลพรหม
62133022087 นางสาวกัญภิรมย� ช6วยกลับ
62133022088 นายพลกฤต จิตพิทักษ�
62133022089 นางสาวกานดารัตน� ทองสีดํา
62133022090 นางสาวอภิชญา ดํามุณี
62133022091 นางสาวขวัญกมล เทพกิจ
62133022092 นางสาวซูไฮบ?ะห� อูเซ็ง
62133022093 นายณัฐวุฒิ สุวลักษณ�
62133022094 นางสาวสาปDเก?าะ ปูลา
62133022095 นางสาวปรียาภรณ� คลายคลี่
62133022096 นางสาวธัญญารัตน� วิชิตวรคุณ
62133022097 นางสาวกฤษณา นวลแก1ว
62133022098 นายรณชัย แม1นมณี
62133022099 นางสาวอุษณีย� สดศรีประเวศ
62133022100 นางสาวนิตยา ม่ิงขวัญ
62133022101 นางสาวธัญญ6า วีระกุล
62133022102 นายกฤษดา ชัยเจริญ
62133022103 นางสาวโมน6า อ6อนแก1ว
62133022104 นางสาวณิชกานต� แก1วมณี
62133022105 นางสาวซอฟDยะ มูหะหมัด
62133022106 นางสาวสุธาทิพย� ดีสกูล
62133022107 นางสาวซีตีรอมานี อายะ
62133022108 นางสาวกฤติยาภรณ� ทองแกมแก1ว
62133022109 นางสาวสุพัตรา ชูแสง
62133022110 นางสาวขวัญชนก จันทร�ชนะ
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62133022111 นายอนุชิต ยีหวังกอง
62133022112 นายรณฤทธ์ิ ตุ1นสุวรรณ�
62133022113 นางสาวจุฬาลักษณ� แก1วรัตนา
62133022114 นางสาวธิปญาดา หนูประพันธ�
62133022115 นางสาวอริสรา ยือแร
62133022116 นางสาวสุกัญญา ไชยฉิม
62133022117 นายคณิน ธนนันทิพัฒน�
62133022118 นางสาวกมลชนก มณีรักษ�
62133022119 นางสาวนูรีซัน วัฒนกุล
62133022120 นางเจนจิรา เสือสิงห�
62133022121 นางสาววิมลเลขา สุวรรณคง
62133022122 นางสาวนฤมล บัวคํา
62133022123 นางสาวสุมาลี ศรีธรรมราช
62133022124 นางสาวนิสูฮาตินี ตูแวมูดอ
62133022125 นายพัฒนศักด์ิ จิรปBญญาพงศ�
62133022126 นายลิขิต เพ็งคล1าย
62133022127 นางสาวพนิดา หวันล6าโส?ะ
62133022128 นางสาวชนาภัทร ทองวรรณ�
62133022129 นางสาวสุภาณิน ชัยชํานาญ
62133022130 นางสาวจุฑาทิพย� สิงหาด
62133022131 นางสาวสาวิญา เห็นสุเด็น
62133022132 นายวนมาศ มาศโอสถ
62133022133 นายอนุพันธ� บวงแก1ว
62133022134 นางสาวนาราภัทร นิลรัตน�
62133022135 นายวรัญWู รอดศรี
62133022136 นางสาวสุวรา หลิมจานนท�
62133022137 นางสาวราตรี บิหลังเจ?ะ
62133022138 นางสาวภาวินี น1อยผา
62133022139 นางสาวประวีพร พราหมณี
62133022140 นายอารีเพ็ญ มุวรรณสินธุ�
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62133022141 นางสาวสุพัตตรา สุดตะคาน
62133022142 นางสาวกุลยา ภูมิธร
62133022143 นางสาวแวรุสนาณี แวยูโซะ
62133022144 นางสาวต6วนกันตธีรกาณญ� อัลอาตัส
62133022145 นายแชมปS วงศ�วิวัฒน�
62133022146 นางสาวสุปราวดี พิศาลสินธุ�
62133022147 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุนิสา สายนาค
62133022148 นางสาวรอสีดา เจะหลง
62133022149 นายภานุวัตร อิสโร
62133022150 นางสาวจิตรลดา โปจีน
62133022151 นางสาวอนุษรา คงนิล
62133022152 นายอัสซูวัน อาหะมะ
62133022153 นายฟ�กกรี อนุศาสนบุตร
62133022154 นางปุญญิสา แจ6มหม1อ
62133022155 นางสาวขวัญจิตร สงแก1ว
62133022156 นางสาวอานีส บาราเฮง
62133022157 นายกฤษฏ์ิ ก6อกุลดิลก
62133022158 นางสาววรรณวิสา มาลย�โรจน�
62133022159 นายวิกรานต� ช6วยจันทร�
62133022160 นายอิบราเฮง สาหะ
62133022161 นางสาวฟาคิเราะฮ� สาเลง
62133022162 นางสาวกรองกาญจน� จันทร�มล
62133022163 นางสาวรัตติกร เศวตจินดา
62133022164 นางสาวอัจฉรา พูลสวัสด์ิ
62133022165 นางสาวนิอัสมา แนซี
62133022166 นางสาวจุฑามาศ ปริสุทธ์ิกุล
62133022167 นางสาวภัทจิราภรณ� บัวรัตนะ
62133022168 นายยาการียา สะมะแอ
62133022169 นางสาวซากีเราะ แวเยะ
62133022170 นายอภิรักษ� ขวัญสกุล
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62133022171 นางสาวอลิสา สุขสีเสน
62133022172 นางสาวอามีนา ปะดุกา
62133022173 นายวิทยา พิษพรรณ�
62133022174 นางสาวซาลวาน มะยีนา
62133022175 นางสาววรรณฉัตร ไฝทอง
62133022176 นางสาวมาริษา จันทร
62133022177 นางสาวนริศรา เจ?ะหวังสวา
62133022178 นางสาวเนตรนภา ไชยกูล
62133022179 นายรวิกร วังมนตรี
62133022180 ว6าที่ร1อยตรีหญิงพิชชานันท� แก1วบรรฑิต
62133022181 นางสาวบุญฑริกา มะสุวรรณ
62133022182 นางสาวนัทธมน เพ็ชรศรีสังข�
62133022183 นางสาวกุลธิดา ร6วมสุข
62133022184 นางสาวนฤมล หนูทราย
62133022185 นางสาวสุรตา จงใจ
62133022186 นางสาวจุฑามาศ หวันหมาน
62133022187 นางสาวกุลธิดา ขวัญเก้ือ
62133022188 นางสาวลดาพรรณ หนิเจริญ
62133022189 นายศุภกันต� อิทะสุวรรณ�
62133022190 นางสาวธิดา ม่ังมี
62133022191 นางสาวณัฎฐภรณ� คงจินดา
62133022192 นางสาวตุแวนูรีซา สาและ
62133022193 นางสาวสายใจ โรจนหัสดิน
62133022194 นางสาวเบญจมาภรณ� แก1วศรี
62133022195 นายชโลธรณ� พรหมณี
62133022196 นายพุทธิชาติ วัฒนคีรี
62133022197 นางสาวพรสุรีย� เนาวรัตน�
62133022198 นางสาวสุนิสา สัจจาเฉลียว
62133022199 นางสาวกมลชนก ทองไฝ
62133022200 นายศักรินทร� พุทธาโร
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62133022201 นายเกียรติศักด์ิ ทองจารึก
62133022202 นางสาวภัทรียา บุญน1อย
62133022203 นางสาวมูนีเราะห� สะแต
62133022204 นายอับดุลฮากีม หามะ
62133022205 นายกฤษฎา จันทรัฐ
62133022206 นายนิกร มีชู
62133022207 นางสาวนิรมล ฉิมสี
62133022208 นางสาวนริศรา ผิวผ6อง
62133022209 นายสุวัจณ�ชา ลักษณะ
62133022210 นางพัชราภรณ� จันทร�คง
62133022211 นางสาวนิอัยนู แนซี
62133022212 นางสาวสีตีอามีเน?าะห� สาแม
62133022213 นางสาวอารียา ยาวาหาบ
62133022214 นางสาวสายฝน ลาวดี
62133022215 นางสาวสรัญญา จําเริญนุสิต
62133022216 นางสาวสุธิดา สําลี
62133022217 นางสาวโนรียะห� เจ?ะโซ?ะ
62133022218 นายอับดุลอาซีร� ป�นัง
62133022219 นายมูฮัมหมัดรอฟD มะมิง
62133022220 นางสาวอาณีตา ลาเต?ะ
62133022221 นางสาวภัทรภร ธรรมชัยโสภิต
62133022222 นายกัณฑ�อเนก ศรีชุมพวง
62133022223 นางสาวชนม�นิภา แสวงการ
62133022224 นางสาวหงษ�ชนก ประยูรหงษ�
62133022225 นางสาวไซนะ สตอปา
62133022226 นายธนวัฒน� สกุลสอน
62133022227 นางสาวนุชจรี รอดมาก
62133022228 นางสาวมาณ�วิกา อุสัยหนี
62133022229 นางสาวเธียรฤทัย คงสิน
62133022230 นายอัสมัน วาเม?าะ
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62133022231 นางสาวพัลลา สะอิ
62133022232 นางสาวสุนีตา ดือราแม
62133022233 นางสาวกาญจนี ลุ6นเซียะ
62133022234 นางสาวอภิญญา อร6ามเรือง
62133022235 นางสาวโสภารัตน� โต?ะหมอ
62133022236 นางสาวยุวดี คงรักษ�
62133022237 นายรุสดี สันหละ
62133022238 นายยุทธภูมิ ณรงค�รัตน�
62133022239 นางสาวธัญญานีย� สินทวี
62133022240 นายอารีฟ แวยายอ
62133022241 นางสาวอามานี ลงซา
62133022242 นายมูฮัมหมัดอัสฮา มิง
62133022243 นางสาวกิตติวรรณ เจริญพงศ�
62133022244 นางสาวสมพร สาและ
62133022245 นางสาวฮายาตี หะมะซอ
62133022246 นางสาวปภาดา ปานซ1าย
62133022247 นางสาวปนัดดา อินทะสะระ
62133022248 นางสาวนุรฮาฟDซัน ยูโซะ
62133022249 นายณัฐภัทร จันทร�เชาวลิตร
62133022250 นางสาวฐิติพร ยอดหวาน
62133022251 นางสาวอลิษา อะวะภาค
62133022252 นายจีระศักด์ิ หมัดหมัน
62133022253 นางสาวอุมาภรณ� เขียวอุ1ย
62133022254 นางสาวอังคณา ภักดีไทย
62133022255 นางสาวป�ยนุช เตะเหร็ม
62133022256 นายศุภฤกษ� แสงทอง
62133022257 นางสาวปริฉัตร สันบูกา
62133022258 นางสาวฟาตีมะห� สาเต็ง
62133022259 นายปรัชชา มาแอเคียน
62133022260 นางสาวกมลมาศ ยอดไกร
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62133022261 นางสาวนิสูไรยา โว?ะ
62133022262 นางสาวกัลยรัตน� เทพนิมิตร
62133022263 นางสาวป�ยะพร สัมภาระวารี
62133022264 นายสมมาตร บริรักษ�
62133022265 นางสาวพารีซาร� สะมะ
62133022266 นายปวริศ หมะมุสอ
62133022267 นางสาวอาแอเสาะ อับดุลเลาะ
62133022268 นายสุริยะ ปานรัตน�
62133022269 นางสาวฟ�ตรียา มะอิซอ
62133022270 นางสาวซูไรณี แมเราะ
62133022271 นางสาวณัฐกฤดา เศียรอุ6น
62133022272 นางสาวซีรีน เหยะหมัน
62133022273 นางสาวรัชนีวรรณ หลีเหมือน
62133022274 นางสาวมุซีรา เหมยา
62133022275 นางสาวฉัตทริกา หลีเบ็นหมาน
62133022276 นางสาวกมลรส โภชสาลี
62133022277 นางสาวฉลวย ชัยเพ็ชร
62133022278 นางสาววีรวัลย� สุวรรณรัศมี
62133022279 นางโนรอีดายู มีชัย
62133022280 นางสาวชฎาภรณ� รามแก1ว
62133022281 นางสาวอารยา ไทยนิรมิตร
62133022282 นางสาวต6วนนูรฟ�รดาว อัลยุฟรี
62133022283 นางสาวกิฟลาณี มูยา
62133022284 นายอัฐนัย สองนาม
62133022285 นายนันทวัฒน� เอียดตรง
62133022286 นางสาวพนิดา ยาหยาหมัน
62133022287 นางสาวสุดาพร หมัดสุเด็น
62133022288 นางสาวกาญจนา สังข�แก1ว
62133022289 นายพชรดนย� ม่ันคง
62133022290 นางสาวสิริกานต� มาลัยสุริยา
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62133022291 นางสาวเบญจรัตน� ณ พัทลุง
62133022292 นางสาวนูรีซัน เจะเลาะ
62133022293 นางสาวอารีรัตน� อินหนู
62133022294 นายธนพล แก1วโชติ
62133022295 นายคณิน ปานรุ6ง
62133022296 นางสาวจินตนา แสงอรุณ
62133022297 นางสาวนลพรรณ พริกเทพ
62133022298 นางสาวนัสรีน กาแจ
62133022299 นายนนทวัฒน� โส?ะเหลาะ
62133022300 นายสถาพร เสียงเส1ง
62133022301 นางสาวอัจฉรา ดําทิพย�
62133022302 นายอนุศักด์ิ นวลอม
62133022303 นายวรวงศ� ศรีสวัสด์ิ
62133022304 นางสาวฐิติพร สุจวิพันธ�
62133022305 นายเนติวัฒน� สิงห�สุวรรณ
62133022306 นางสาวฮัสนะ ซิตีมะนุง
62133022307 นางสาวสรินญา สุขมาศ
62133022308 นายยุทธศักด์ิ ชัยสวัสด์ิ
62133022309 นายขจรศักด์ิ แสงเจริญกุล
62133022310 นางสาววิไลลักษณ� วรรณา
62133022311 นางสาวจิราวัลย� สีฟJา
62133022312 นางสาววัลลภาภรณ� เมืองสุวรรณ
62133022313 นางสาวกวิสรา โต?ะดุสน
62133022314 นางสาวยารอดะ มะลาตอ
62133022315 นางสาวจุฬารัตน� ไชยกิจ
62133022316 นายซูกิฟลี ยะผา
62133022317 นายแวฮัสมัน แวดาราเซะ
62133022318 นางสาวนาปDดะห� มามุ
62133022319 นางสาวอารีนี วาจิ
62133022320 นางสาวโซเฟDย มูซอ
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62133022321 นางสาวสุรีพร ชูช6วย
62133022322 นางสาวจุรีพร ขวัญปาน
62133022323 นายสรวิชช� เรืองนาค
62133022324 นางสาววรรณพร กู1สมานเกียรติ
62133022325 นายอาดีรัน เจ?ะแวสุหลง
62133022326 นางสาวบวรรัตน� แก1วคง
62133022327 นางสาวกนกวรรณ รัตน�แก1ว
62133022328 นางสาวกาญจณา ศรีแสนตอ
62133022329 นางสาวศศิประภา หนูชัยแก1ว
62133022330 นางสาวนันทกร คงเล็ก
62133022331 นายไพโรจน� เดชสงค�
62133022332 นายอัมมาน การีอุมา
62133022333 นางสาวรัชนีกร แก1วสวัสด์ิ
62133022334 นางสาวศรีประไพพรรณ นาคเพ็ชร
62133022335 นางสาวสิรดาว นฤภัย
62133022336 นายทวีศักด์ิ แซ6โค1ว
62133022337 นางสาววัชราพร วงศ�กระจ6าง
62133022338 นางสาวณัฏฐณิดา ทองเอียด
62133022339 นางรอสณา เจ?ะเล็ม
62133022340 นางสาวซารา โต?ะหมาด
62133022341 นางสาวโนรฟาติน ยายอ
62133022342 นางสาวมารียาตี เกษธิมา
62133022343 นางสาวพิมพ�ชนก พรศุภมาศ
62133022344 นางสาวสุภาวดี ทองสว6าง
62133022345 นายปฐมพร เกตเพชร
62133022346 นางสาวซูฮัยนี หะยีมามุ
62133022347 นางสาวฐานิสร ดาวเรือง
62133022348 นางสาวปภัสรา จารุเสนีย�นาค
62133022349 นางสาวภคพร ยกย6อง
62133022350 นายสุบิน เด6งนุ1ย
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62133022351 นางยูสรี โส?ะเต6ง
62133022352 นางสาวพิมพ�ชนก นครังอิฏฐิ
62133022353 นายภาณุพงศ� ชุมวงค�
62133022354 นางสาวจารุภัทร เก้ือแก1วไพบูลย�
62133022355 นางสาวพนัชกร แดงประเทศ
62133022356 นายเกชา กาวชู
62133022357 นางสาวเปรมมิกา สุขมาก
62133022358 นางสาวอัลยา อาซิ
62133022359 นางสาวกุสุมา บุญมาเลิศ
62133022360 นางสาวไซหนับ ยิงทา
62133022361 นางวนิดา เอียดตรง
62133022362 นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
62133022363 นางสาวจิระกานต� เกิดเมฆ
62133022364 นางสาวพิชญา เกกินะ
62133022365 นายกรวิชญ� กาญจนะ
62133022366 นางสาวธัญญารัตน� เจะอาลี
62133022367 นางสาวอรอนงค� วงศ�จันทร�
62133022368 นายชุติพงศ� แนบฉิมพลี
62133022369 นายกิตติศักด์ิ ธรรมประพัทธ�
62133022370 นางสาวซัลมา ดอเลาะ
62133022371 นางสาวมาเรียนี บากา
62133022372 นางสาวรัชนี เต้ียนวล
62133022373 นายอนุสรณ� อ6อนสนิส
62133022374 ว6าที่ร1อยตรีหญิงเจนจิรา แก1วฉาง
62133022375 นางสาวนิอามาลีน6า ดือเร?ะ
62133022376 นางสาวหทัยพร อ6อนนวล
62133022377 นางสาวอําภาสินี แสงมณี
62133022378 นางสาวเสาวลักษณ� บิลหมัน
62133022379 นายหัดดารอมี อุมา
62133022380 นายพชร แซ6ด6าน
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62133022381 นางสาวศุภิสรา ชกสุริวงค�
62133022382 นางสาวพัทราวดี มณีโชติ
62133022383 นางสาวมานี โชติมณี
62133022384 นางสาวรัชนันต� จาวิสูตร
62133022385 นางสาวกาญจนา เพ็ญสุข
62133022386 นายอับดุลฮาฟ�ส แวอาลี
62133022387 นางสาวนุชรีย� นาคจันทร�
62133022388 นายณัชภัทร ทีสุกะ
62133022389 นางสาวกุลณัฐ แสงงาม
62133022390 นางสาวรอบีย?ะ หม้ิน
62133022391 นางสาวอาลิษา พรหมจรรย�
62133022392 นางสาวซูมีต1า แตหม?ะ
62133022393 นางสาววณิชญา ลางคุลเกษตริน
62133022394 นางสาวนูรีต1า โส?ะเด็น
62133022395 นางสาวนินูรีย?ะ นิกูแม
62133022396 นางสาวณัฏฐธิดา นาสวน
62133022397 นางสาวนูรีฮะห� บูละ
62133022398 นางสาวหทัยรัตน� เกตุแสง
62133022399 นายรุสลัน บารมีดิง
62133022400 นางสาวซัลวา ณัชชานนท�
62133022401 นางสาวนิรูสอัคลีมา ดอแม
62133022402 นางสาวนริศรา จันทร�นก
62133022403 นางสาวนูรณี หมาดทิ้ง
62133022404 นายสุนทร ย่ีสุ1น
62133022405 นายอัสมิง มะแซ
62133022406 นางสาวธัญญาเรศ ศิริบูรณ�
62133022407 นางสาวกุลวานีย� ยูโซะ
62133022408 นางสาวโซรญา วาแมดีซา
62133022409 นายนิติพัฒน� วิไลรัตน�
62133022410 นายภราดร พานิชสรรค�
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62133022411 นางสาวสกุลทิพย� เลื่อนแก1ว
62133022412 นางสาวอติภาว� แก1วทอง
62133022413 นางสาวอาริสา พันธุสะ
62133022414 นางสาวเสาวนีย� ชูมณี
62133022415 นายกิตติ ศรีระสันต�
62133022416 นางสาวรูฮายา อาแว
62133022417 นายธวัชชัย บอสู
62133022418 นางสาวสุกัญญา นายาว
62133022419 นางสาวนูรอัยนี มะเด็ง
62133022420 นายอรรถชัย ช6างเรือ
62133022421 นางสาวนาซูรา สาเม?าะ
62133022422 นางสาวธนาภรณ� ขํานุรักษ�
62133022423 นางสาวพัชรพร มูณีรัตน�
62133022424 นางสาวพรพรรณ เพ็ชรปาน
62133022425 นางสาวสุธิตา แวนาซา
62133022426 นางสาวศิริวรรณ แดงแก1ว
62133022427 นางสาวอรวรรณ รัตนมุณี
62133022428 นางสาววรรณพร มาเพ็ง
62133022429 นางสาวเกวลิน สุขเจริญ
62133022430 นายเฟาซี สาและ
62133022431 นางสาวสุภาวดี สุวรรณโณ
62133022432 นายศราวุธ นาคะวิโรจน�
62133022433 นางสาวมนัสนันท� คงช6วย
62133022434 นางสาวพัชราภรณ� นาไพศาล
62133022435 นางสาวธัญธิกา ทองบันดิษฐ
62133022436 นายศิริโชค เจริญศรีวิสุทธ์ิ
62133022437 นายมุบดี อุเด็น
62133022438 นางสาวนุชวนิตย� ทัศแก1ว
62133022439 นางสาวพนิดา ดวงใส
62133022440 นางสาวคอปYอเสาะ มะเด็ง
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62133022441 นางสาวซูใบด?ะ สาและ
62133022442 นางสาวอังคณา ศรีวิโรจน�
62133022443 นางสาวมาริสา บัวเงิน
62133022444 นางสาววรรณฤดี แดงเย็น
62133022445 นางสาวจิรัชญา ศรีสะกูล
62133022446 นางสาวอิณนา จิตรหลัง
62133022447 นางสาวพิมประภา บุญสงค�
62133022448 นายอติมาน ดําสง
62133022449 นางสาวหัสถญา สุวรรณรัตน�
62133022450 นางสาวณัฐชา วิชยวิกรานต�
62133022451 นางสาวสุพรรษา ดุกล6อง
62133022452 นางสาวชลี แต1นิวัฒน�สกุล
62133022453 นายปฏิวัติ รักขพันธ�
62133022454 นายอดิศักด์ิ เด็นเซ็น
62133022455 นายศรราม ทองทับ
62133022456 นายวรศักด์ิ พูลตะโหนด
62133022457 นายธนวันต� เพชรชุม
62133022458 นางสาวอานีซะห� มามะ
62133022459 นางสาวกัญยาณี สุชาตานนท�
62133022460 นางสาวรวยริน คงสวัสด์ิ
62133022461 นางสาวภควดี หกสี่
62133022462 นางสาวเจนจิรา จริงจิตร
62133022463 นายอรุณรัตน� มากสอน
62133022464 นางสาวนพภัสสร พลเดช
62133022465 นางสาวนูรีดา มะแซ
62133022466 นางสาวพิไลวรรณ โทบุรี
62133022467 นางสาวบุศรา เพชรสุวรรณ
62133022468 นางสาววรวรรณ เรืองเจริญ
62133022469 นายวัฒนา มาดนาค
62133022470 นางสาวมูนีเราะห� สาและ
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62133022471 นางสาวนูรไอนี ตือบิงหม?ะ
62133022472 นายวิสุทธ์ิ เรืองอินทร�
62133022473 นางสาวณัฐสุดา หนูสุด
62133022474 นางสาวสุกิจภัทร พรหมสุทธ์ิ
62133022475 นางสาวอาดานี หะยียูโซะ
62133022476 นางสาวอายณี เจ?ะมูเก็ง
62133022477 นางสาวสุดธิดา โหรารัตน�
62133022478 นางสาวสุวรรณา พรมขันตรี
62133022479 นายเมธาสิทธ์ิ พุทธชาติ
62133022480 นางสาวซารีนา หลีฉิม
62133022481 นายกันตวิชญ� ตันสกุล
62133022482 นางสาวอามิตา สะมะแอ
62133022483 นางสาววีรยา จินเดหวา
62133022484 นางสาวสิริรัตน� กาญจนะแก1ว
62133022485 นายอาดีล สีวัน
62133022486 นางสาวศิขพรรณ อุดมรัตน�
62133022487 นายอลงกรณ� กวีเมธี
62133022488 นางสาววันเพ็ญ จินวรรณ�
62133022489 นางสาวตัสนีม คางา
62133022490 นางสาวฟาร�ราตี ยูโซะ
62133022491 นางสาวธิดารัตน� นกแก1ว
62133022492 นางสาวนวรชต� คงทน
62133022493 นางสาวชนกนันท� ราพวงศ�
62133022494 นางสาวสุไรดา แวนาแว
62133022495 นางสาวจุฑามาศ ขาวคง
62133022496 นางสาวกอลีย?ะ อยู6ดี
62133022497 นายธรรมรัตน� วัยวัฒน�
62133022498 นางสาวอาภาภรณ� เมฆสุข
62133022499 นางสาววิรัลกาญจน� พรหมอภิรักษ�
62133022500 นายธีร�วรา นววิวรรธน�
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62133022501 นางสาวกันยารัตน� ทองไชย
62133022502 นายสกล สิงห�โรทัย
62133022503 นางสาวพัทธรียา สังข�อุ6น
62133022504 นางสาวสูนีตา สันเขาน1อย
62133022505 นายชวลิต หนูวงษ�
62133022506 นางสาวชลภัทร� สินศักด์ิศรี
62133022507 นางสาวอามินา โอะหนิ
62133022508 นายสัญชัย บือราเฮง
62133022509 นายกฤษฎา พรหมมุณี
62133022510 นางสาวพิชญอร เวศสุวรรณ
62133022511 นางสาวมายีรา บิง
62133022512 นายทรงภพ เจือกโว1น
62133022513 นางสาวจิตติมา ขะเด
62133022514 นางสาวกมลทิพย� มากนุ6น
62133022515 นางสาวสุนิสา ปานเกิด
62133022516 จ6าอากาศโทณัฐพล เมียนเพชร
62133022517 นางสาวนาเดียร� มูซะ
62133022518 นางสาวชัญญา วาณิชธนากุล
62133022519 นางสาวสุไอดา แอหนิ
62133022520 นายอภิสิทธ์ิ ชุมประมาณ
62133022521 นางสาวอนุสรา อาดัม
62133022522 นางสาวฮูซายน?ะห� เจ?ะแล
62133022523 นางสาวนิภาพร ดําน1อย
62133022524 นางสาวนุรฮาซีกีน นาเจะ
62133022525 นางชุติกาญจน� ทองป�ด
62133022526 นางสาวสุจิตรา สาระอาภรณ�
62133022527 นางสาวธนพร ขวัญอ6อน
62133022528 นางสาวสริญญา คงสุวรรณ�
62133022529 นายทวีพงษ� จงไพบูลย�
62133022530 นางสาวจิราพร พจนา
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62133022531 นางสาวฐิฏาภาฑ� บุญสนิท
62133022532 นางสาวสุธารส พัตจาลจุล
62133022533 นายจักรเพ็ญ สุขสีเสน
62133022534 นายสอลาหูดีน หะยีสาและ
62133022535 นายปฏิภาณ วีระสาร
62133022536 นางสาวต6วนนูรีฮัม ต6วนบือซา
62133022537 นายเรวุธ เรืองพุทธ
62133022538 นางสาวอะห�ลาม เจะเตะ
62133022539 นางสาวสุณิษา เอี่ยมสุข
62133022540 นางสาวศิวารัตน� แซ6เอี้ยว
62133022541 นายจิราโรจน� จงภัทรโรจน�
62133022542 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณทัต
62133022543 นางสาววิภา แซ6อึ้ง
62133022544 นางสาวณัฐพร กาฬสงค�
62133022545 นางสาวสุธิดา หวังใบ
62133022546 นางสาวสุไลดา ละแมะสะ
62133022547 นายวิรัตน� ทิพย�พรหม
62133022548 นางปริสนา บุญสนอง
62133022549 ว6าที่ร1อยตรีหญิงเกศราภรณ� ไชยเทพ
62133022550 นางสาวฐิติพร หน1องมา
62133022551 นางสาววณัสณัณ เพชรสุวรรณ
62133022552 นายมะห�ดี มานิง
62133022553 นางสาวสุมิตรา คงนวลใย
62133022554 นางสาวรินรดี ศรีวีระชัย
62133022555 นางสาวสุรียา จินตรา
62133022556 นางสาวสุไบดะห� ราแดง
62133022557 นายธนพล คงลําธาร
62133022558 นางสาวอุบลรัตนา แสงสว6าง
62133022559 นางสาวซารียะห� ยูโซะ
62133022560 ว6าที่ร1อยตรีหญิงเนตรชนก ชายเพ็ชร
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62133022561 ว6าที่ร.ต.ธนาทร วิชัยโกศล
62133022562 นางสาวรุจิรัตน� วงศ�สมุทร
62133022563 นางสาวซาฟDนา สาแม
62133022564 นางสาวจุฑามณี หมวดแดหวา
62133022565 นายมะหะมะร6อยี ดอเล?าะ
62133022566 นางสาวอรวรรณ ตันสุย
62133022567 นางสาวนูรไลลา มะตานิง
62133022568 นางสาวอาราณี ดือราชอบาตู
62133022569 นางสาวศรัญญา ทองขุนแก1ว
62133022570 นายเทพพิทักษ� ดํารงกุลรัตน�
62133022571 นางสาวโรซีต1าร� ละลี
62133022572 นายสุทธิศักด์ิ จูห1อง
62133022573 นางสาวทิพย�ธิดา แก1วพินิจ
62133022574 นางสาวณัฐปภัสร� ธิโสภา
62133022575 นางสาวกนกกาญจน� รัตนกูล
62133022576 นางสาวพรชนก แซ6ลิ่ม
62133022577 นางสาวอัจจิมา เยาว�ดํา
62133022578 นางสาวรัตติยา น้ําใจเพ็ชร
62133022579 นายชินดนัย ยศแสน
62133022580 นางสาวกัญญ�ณิชชา ถือทอง
62133022581 นางสาวธัญสุดา ทองดี
62133022582 นางสาวโนรีฟBนซ� มูดอ
62133022583 นายวีระวัฒน� จูมิ
62133022584 นางสาวนูรจัลวาตี กอเซ็ง
62133022585 นางสาววรรณิกา เขียวจู
62133022586 นางสาวนูรมา สามะ
62133022587 นายพชรดล ไชยสงคราม
62133022588 นางสาวรัตนาวดี บินอะหมัด
62133022589 นางสาวอัยดา มัสแหละ
62133022590 นางธณิยา เชยชม
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62133022591 นางสาวคณิตา โกบปุเลา
62133022592 นายชูศักด์ิ หมัดกะเส็ม
62133022593 นางสาวอนุสา ศรีรุจี
62133022594 นายอัมรันต� มะแอ
62133022595 นางสาวศิริพร ชีวะกุล
62133022596 นายปรภัทร บางแก1ว
62133022597 นางสาวธัญญาภรณ� ถาวรรัตน�
62133022598 นางสาวสุกัลยา แก1วรุ6งเรือง
62133022599 นายศรัณย� เพ็ชร�รัตนมุณี
62133022600 นางสาวป�ยากร รานะสกุล
62133022601 นางสาวดวงใจ ทองเนื้อห1า
62133022602 นางสุพัตรา ศรีทัย
62133022603 นางสาวชวพร ไชยมะโณ
62133022604 นางสาวโนรมี วิชา
62133022605 นางสาวนันท�นภัส สังข�ประสิทธ์ิ
62133022606 นางสาวรุ6งนภา แสงแก1ว
62133022607 นางสาวเสาวณีย� ศรีนุ6นวิเชียร
62133022608 นายกฤตมุข ศิริพันธุ�
62133022609 นางสาวสุกัญญา หนูเสน
62133022610 นางสาวอมรรัตน� สองเมือง
62133022611 นางสาวพิชชาพร วาจาสิทธ์ิ
62133022612 นางสาวจําปD ศิริมณีกูล
62133022613 นางสาวคอรีย?ะ มีเด็ง
62133022614 นางสาวฮาซานะห� ยามาสะตา
62133022615 นางสาวธัญญาภรณ� ขาวนุ1ย
62133022616 ว6าที่ร1อยตรีหญิงเจนใจ สังข�สม
62133022617 นางสาวดารินทร� โออินทร�
62133022618 นางสาวฮิบรียะฮ� ยูโซะ
62133022619 นางสาววิลาวัลย� จันทรักษ�
62133022620 นายรัญชน�ลภน คณิตฤทธิพัฒน�

หน1า 754 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133022621 นางสาวจุฑามาศ บุญมี
62133022622 นางสาวศศิประภา อาวัชนาวงศ�
62133022623 นายยุทธพงศ� ลารีนู
62133022624 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีวิเศษ
62133022625 นางสาวจัลวาอ� มาหมูดเบ็ญ
62133022626 นางสาวฐิติรัตน� เต็มราม
62133022627 นางสาวสิริวรรณ พงษ�พันธ�
62133022628 นางสาวซูมัยยะฮ� เจ?ะม๊ิ
62133022629 นางสาวฮาซานี เกะมาซอ
62133022630 นางสาวนรีมาศ หนูนวล
62133022631 นางสาววิภาวดี บดีพงศ�
62133022632 นายณัฐวุฒิ หนูหวาน
62133022633 นางสาวศศินา ลักษณะ
62133022634 นางสาวนูรีซันร� ยูโซ?ะ
62133022635 นายอัมรอนฎ� มะมิง
62133022636 นางสาวหทัยกาญจน� ดําแก1ว
62133022637 นางสาวอุไรวรรณ โฉมยงค�
62133022638 นางสาวอาสมานี กือนิ
62133022639 นางสาวรอยาตี เจะเตะ
62133022640 นางสาวศกลวรรณ ฮ1อเถ้ียน
62133022641 นางสาวผกามาศ ภิรมย�สมบัติ ณ ถลาง
62133022642 นางสาวชนิกานต� จิตรเพ็ชร
62133022643 นางสาวศิริญาภรณ� คงมีทอง
62133022644 นายมุสตอฟา บูรอเดีย
62133022645 นายยุทธนา ดําชุม
62133022646 นางสาวศิริลักษณ� ใหมดํา
62133022647 นางสาวพาตีเมาะห� ลาเตะ
62133022648 นางสาวซูลฝาร� สารี
62133022649 นางสาวฉวีวรรณ พรหมจรรย�
62133022650 นายพิเชษฐ� คงไข6
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62133022651 นางสาวเมทินี ศิริพันธ�
62133022652 นางสาวกันต�ฤทัย นาคถาวร
62133022653 นางสาวนิพรัตน� ยางทอง
62133022654 นางสาวสุภาขวัญ ชุมประยูร
62133022655 นางสาวพนัชกร นววิศิษฎ�กุล
62133022656 นางสาวญาดา ชีระจินต�
62133022657 นางสาวอัจฉรา คงเหลือ
62133022658 นางสาวแวนารีหม?ะ ดอเลาะ
62133022659 นางสาวกรรณิกา สารารักษ�
62133022660 นางสาวขนิษฐา ลาภอนันต�บังเกิด
62133022661 นางสาวมณฑณา ไชยเซ6ง
62133022662 นายวีระ จรีทรัพย�
62133022663 นายวีรยุทธ� ขุนภิรมย�
62133022664 นางสาวอินทิรา เส1งคุ6ย
62133022665 นางสาวมูนา สะนอ
62133022666 นางสาววราภรณ� นุ6นเหว6า
62133022667 นายอนุรักษ� ดีนุ6ม
62133022668 นางสาววิชญา ช6อเรืองศักด์ิ
62133022669 นางสาวไซนับ เบ็ญดารา
62133022670 นางสาวจินดาพร ทองอ6อน
62133022671 นางสาวอทัยรัตน� เลียนยงค�
62133022672 นางสาวกนกวรรณ หนูคง
62133022673 นางสาววิชุตา อินทกูล
62133022674 นางสาวอภิญญา สงสังข�
62133022675 นางสาวปริยาพรรณ ย่ิงคง
62133022676 นางสาวอัจฉรา เพชรประดับ
62133022677 นางสาวสุกัญญา คงเรือง
62133022678 นางสาวอรญา ชูแก1ว
62133022679 นางสาวชญานิษฐ� พรหมพุฒแก1ว
62133022680 นางสาวสุภาวดี คีรีรัตน�
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62133022681 นางสาวหวันสหนา มะหะหมัด
62133022682 นางสาวนวรัตน� ภคพันธุ�นุรักษ�
62133022683 นางสาวนูรฮายาตี กาลง
62133022684 นางสาวสุพิชญา แก6นทอง
62133022685 นางสาวพิไลพร อิสโร
62133022686 นายชยณัฐ ณ สุวรรณ
62133022687 นางสาวฮายูนี สะตาปอ
62133022688 นางสาวพจณิชา หนูน1อย
62133022689 นางสาวนาดียะ ปอเง?าะ
62133022690 นางสาวจุฑาทิพย� มะโนภักด์ิ
62133022691 นางสาวณัฐชยา สุขดี
62133022692 นางสาววิราสิณี แก1วเสธ
62133022693 นางสาวฐิติรัตน� จันทร�สุข
62133022694 นางสาวนงลักษณ� อักษรพันธ�
62133022695 นางสาวยูไลดา ต6วนเด
62133022696 นางสาวสกาวเดือน จันทร�พุ6ม
62133022697 นายณัฐศักด์ิ เจริญสิน
62133022698 นางสาวบุญญิสา ทองรักษ�
62133022699 นางสาวป�ติเนตร มณีนูน
62133022700 นางสาวสุไรดา สุหลง
62133022701 นางสาวสุคนธ�ทิพย� แก1วพิทักษ�
62133022702 นายสุทธิศักด์ิ ศรีรัตน�
62133022703 นางสาวหัสบูนา อาบู
62133022704 นางสาวพัชรินทร� ทุมพันธ�
62133022705 นางสาวนันทิญา จันวัฒนะ
62133022706 นางสาวรักษ�ชนก ชุมแดง
62133022707 นางสาวจิตรนาถ เสนชู
62133022708 นางสาวณัฐชลินธร ช6อเส1ง
62133022709 นางสาวสโรชา ดอเลาะ
62133022710 นางสาวดารารัตน� สิงห�อินทร�
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62133022711 นายกิตติชัย หลงละเลิง
62133022712 นางสาวนพมาศ หวังวัฒนะหิรัญ
62133022713 นางมูรีนา หลีหลัง
62133022714 นางสาวบุษกร คงปาน
62133022715 นางสาวอัสมิยา หัดหรอ
62133022716 นางสาวนุรมา สาแม
62133022717 นางสาวปรียาภรณ� บุญเลิศ
62133022718 นายตะวัน เผือกผ6อง
62133022719 นายครองบุญญ� เดชรัตนวิไชย
62133022720 นายณัฐวุฒิ ยอดสวัสด์ิ
62133022721 นางสาวหฤทัย เจ้ียงเต็ม
62133022722 นางสาวปวิตรา แก1วลายทอง
62133022723 นางสาวธีมดี ปลอดพรัด
62133022724 นางสาวรีฮาน กาซอ
62133022725 นางสาวโนร�ซีอัน ยอ
62133022726 นางสาวธิติมา สุนทรากร
62133022727 นางสาววิไลวรรณ สะดะ
62133022728 นางสาวนัซรีน แดแซสะแนะ
62133022729 นายทวานิตย� งามไตรไร
62133022730 นางสาวพิมพิกา ลักษณะ
62133022731 นางสาวกชนันท� สุยฉ6อง
62133022732 นายธนพงศ� สังข�จันทร�
62133022733 นางสาวกมลวรรณ แก1วเพ็ชร
62133022734 นางสาวอาฟDซะห� อาลี
62133022735 นางสาวโสมธิตา สุนมา
62133022736 นางสาวสุวพิชชา ไฝ\ฝBน
62133022737 นางสาวสุภาภรณ� สุวรรณแข
62133022738 นางสาวกมลวรรณ คล1ายทองคํา
62133022739 นางสาวแพรววนิด แก1วดี
62133022740 นางสาววิชุดา เวชสิทธ์ิ
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62133022741 นายนฤดล ช6วยมณี
62133022742 นางสาววัรดะห� สูหลง
62133022743 นางพิไลพร สิงห�โค
62133022744 นางสาวจิราภา วงศ�ปJอม
62133022745 นางสาวจีรภา เรืองรมย�
62133022746 นางสาวทัชชา กรรเจียกกุล
62133022747 นางกมลทิพย� รักษ�กําเนิด
62133022748 นายสมัน สระหงษ�ทอง
62133022749 นางสาวแวยามีลา แวมิง
62133022750 นางสาวฟารีด?ะ กามะ
62133022751 นางสาวภาวินี หยิกย่ี
62133022752 นางสาวยุวนาถ อัยพันธ�
62133022753 นางสาวรุ6งนภา แดงเพ็ง
62133022754 นายฟูรกอน ลองบู
62133022755 นายบาสรี ยีปาเนาะ
62133022756 นางสาวศศิเกตุ จิตภักดี
62133022757 นางสาววีรวรรณ ปูหยัง
62133022758 นางสาวจันทร�ทิพย� นพสุวรรณ
62133022759 นางสาวกรรณิการ� อิณยโณ
62133022760 นางสาวสาลินี เอียดแก1ว
62133022761 นางสาวณูรีซัณ โสะและ
62133022762 นางสาววชิราภรณ� จิตต�สุวรรณ
62133022763 นางสาวนัสมา แลแว
62133022764 นางสาวขวัญชนก ภิรมย�บัว
62133022765 นางสาวนารีฮัน มะแซ
62133022766 นางสาวพัฒนียา เก6งเศรษฐาพงศ�
62133022767 นายพาดือรี มูเด็ง
62133022768 นางโนรฮีดายะห� ยะโกะ
62133022769 นางนันทวัน หนูเจริญ
62133022770 นางสาวฟาตีมี กาเว
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62133022771 นายบูรฮัน เด?ะหะ
62133022772 นางสาวสิริมา คงจันทร�
62133022773 นางสาวกนกพรรณ สร1อยคํา
62133022774 นายอิบรอเฮม ตาเละ
62133022775 นางสาวทิพากร ทองเทพ
62133022776 นางสาวนิธิรา สระโพธ์ิ
62133022777 นางสาวกฤติกา มาศเสม
62133022778 นางสาวปBณฑา ขุนเพชร�
62133022779 นางสาวศิราณี คงชํานาญ
62133022780 นางสาวมารียา ดลระหมาน
62133022781 นางสาวนิฤมล กลัดบุบผา
62133022782 นางสาวณฐมน จันทร�มา
62133022783 นางสาวธนภรณ� เพชรรัตน�
62133022784 นางสาวรัชนีกร ไหลเจริญ
62133022785 นางสาววรดา กะจิ
62133022786 นางสาวสุวนี หลีบู6
62133022787 นายซุเปDยน แลกามา
62133022788 นายจิรสิน แก1วเขียว
62133022789 นางสาวยูใบด?ะ ราแดง
62133022790 นายสิทธิชัย หนูเสน
62133022791 นายกษิดิศ ณ นุวงษ�
62133022792 นายณธีระภัทร วีระพันธ�
62133022793 นางสาวคอปYอเสาะ ดอเลาะ
62133022794 นางสาวอิรฟานี มอลอ
62133022795 ว6าที่รตหญิงลลิตา อินทศิริ
62133022796 นางสาวญาลีล?ะห� สลาหมาด
62133022797 นางสาวณัฐวจี ใหม6ศิริ
62133022798 นายอิสบราเหม สันตตินบีวงศ�
62133022799 นายมูฮัมหมัดอามีน กูแดหวา
62133022800 นางสาวภาวดี ชุตินธร
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62133022801 นางสาวศุภลักษณ� รอดพิรุณ
62133022802 นางสุภาวดี ทองแก1ว
62133022803 นางสาวศศิวิมล กองแก1ว
62133022804 นายทศพล นิ่มนวล
62133022805 นางสาวรัตนภรณ� แสงอรุณ
62133022806 นางสาวกนกทิพย� คงสิน
62133022807 นายธนชาติ รักนุ1ย
62133022808 นางสาวนิเกาซัร นิอาแซ
62133022809 นางสาวสุธีรา สมานสุหลง
62133022810 นางสาวนิศา รักษ�แก1ว
62133022811 นายศราวุฒิ บุตรเอก
62133022812 นางสาวชุติมา พาระติ
62133022813 นางสาวหทัยชนก กาละวงศ�
62133022814 นางสาววรรณวิสา มุสิกโร
62133022815 นายอิลฮัม หะบาแย
62133022816 นางสาวศตพร เย็นรักษา
62133022817 นางสาววรนิษฐา จันทร�สว6าง
62133022818 นายวีรศักด์ิ เทพโยธิน
62133022819 นางสาวกรณิศา อินทรสุวรรณ�
62133022820 นางสาวจารุวรรณ แก1วสุขใส
62133022821 นายมูนีร� แซมิง
62133022822 นางสาววาสินี แสนอุบล
62133022823 นางสาวปฐมาวดี จันทร�คง
62133022824 นางสาวเปรมกมล นิลละออ
62133022825 นางสาวอามีเนาะ มี
62133022826 นางสาวนุสลีนา อดุลยกิจ
62133022827 นางสาวสุมิตรา อินทธนู
62133022828 นางสาววรรณา ช6วยชูกูล
62133022829 นายวัชรพงศ� ศรีนอง
62133022830 นายนูรุดดีน อะหลี
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62133022831 นางสาวสุพัตรา เพชรดํา
62133022832 นางสาวนิยดา ย่ีเส1ง
62133022833 นางสาวอริสา ทองเปUนเพ็ชร
62133022834 นางสาวกิติมาภรณ� หวังสบู
62133022835 นางสาวมุกฎา ชูช6วยคํา
62133022836 นางสาวสิริพร เรืองเพชร
62133022837 นายยาการียา สุหลง
62133022838 นางสาวฉัตรลดา หนูรัก
62133022839 นางสาวสีตีรอกีเยาะห� บาระตายะ
62133022840 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณกาญจน�
62133022841 นายธีรเดช คงพันธุ�
62133022842 นางสาวจรรยพร เพชรศรี
62133022843 นายภควัส ชูศรี
62133022844 นางสาวสุทธิกานต� จิตรหลัง
62133022845 นางสาวนัทฐา แก1วสุข
62133022846 นางสาวกนกวรรณ สุขบัวแก1ว
62133022847 นางสาวกันต�สินี ชะอุ6มเอียด
62133022848 นางสาวนูฮาร� สารี
62133022849 นางสาวรัตนาภรณ� จาติกานนท�
62133022850 นางสาวอลิสา สัจจมาตย�
62133022851 นางสาวภัควลัญชญ� กิจเวช
62133022852 นางสาวมาเรียม อามูดี
62133022853 นางสาวมูรซีดะห� สตาปอ
62133022854 นางสาวฐิตินันท� สุวรรณพิบูลย�
62133022855 นางสาวยามีละห� หวันเหล็ม
62133022856 นายธีระวัฒน� ชายชาญ
62133022857 นางสาวจินต�จุฑา อาแวเลาะ
62133022858 นางสาววิลาสินี แจ1งจุล
62133022859 นางสาวกชกร ขุนจันทร�
62133022860 นางสาวนงณภัส ตันสกุล

หน1า 762 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133022861 นายวีระ คําปBน
62133022862 นางสาวภัสราภรณ� หลงหา
62133022863 นางสาววิจิตรา แก1วสลํา
62133022864 นางสาวสุไสว บินสหัส
62133022865 นางณัจชรียา ศรีจันทร�
62133022866 นางสาวฮาวาย� โตะอาดัม
62133022867 นายพลชนก นวลมาก
62133022868 นายณรงค�เดช โอชะโร
62133022869 นางสาวน้ําฝน วุ6นสั่งทํา
62133022870 นางสาวนันท�นภัส ขวัญทองย้ิม
62133022871 นางสาวลัดดาวรรณ สุวรรณรัตน�
62133022872 นายอักฟาน แมเราะ
62133022873 นางสาวสุลิสา ธรรมเพชร
62133022874 นายนันทพร เตาจันทร�
62133022875 นางฮานีซู บือราเฮง
62133022876 นางสาวซารอนะห� อุเซ็ง
62133022877 นายอามีนุดดีน ฮะยียาหวา
62133022878 นายจักรพันธุ� ช1างกลาง
62133022879 นางสาวเสาวลักษณ� ไกรรักษ�
62133022880 นายรูบัต นาแว
62133022881 นางสาวสุธิดา อิ่มเอิบ
62133022882 นางสาวนูรอีมาน ระนี
62133022883 นางสาววิริญญา วงค�ราชสีห�
62133022884 นางสาววรรณา เหลือกนุ1ย
62133022885 นางสาวชาลิสา พานชาตรี
62133022886 นายสิทธิชัย ช6วยภักดี
62133022887 นางสาวแวรูซีดะห� แวนุเซ็ง
62133022888 นางสาวณัฐนีย� ศรีโยธา
62133022889 นางสาวอามีเนาะ มาดีโมง
62133022890 นางสาวสุกัลยา ชูสิงแค
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62133022891 นางสาวนูรฮายาตี ยูนุ
62133022892 นางสาวนาริษา ดอหล?ะ
62133022893 นางสาวเขมิกา เจริญพานิช
62133022894 นางสาวอัฟนันห� สาเหมาะ
62133022895 นายฮัสโร ยูโซ?ะ
62133022896 นางสาวนาปDเซาะ มูนอมานิง
62133022897 นางสาวสุทิษา หนูดํา
62133022898 นางสาวศศิพร ชุมวรรณ�
62133022899 นางสาวนารีซา สาและ
62133022900 นางสาวกนกวรรณ จันทร�บาง
62133022901 นางสาวนุรอากีรา สะมะเตะ
62133022902 นางสาวณิชรัตน� รักแดง
62133022903 นางสาวซูไฮลา ยูโซ?ะ
62133022904 นางสาวพรชนก มโนไตรรัตน�
62133022905 นางสาวศิลปSศุภา อนุกูล
62133022906 นางอาภากร หัฐพจน�
62133022907 นางสาวอัจฉราพรรณ หนูเสน
62133022908 นางสาวนูรีย?ะ หลําขุน
62133022909 นางสาวฟารีดา สะอะ
62133022910 นายพงศกร ปานบัว
62133022911 นายคมกริช มากอินทร�
62133022912 นางสาววัลภา จินดาพันธ�
62133022913 นางสาวพัชรพรรณ แก1วเมือง
62133022914 นางสาวประกายฝน พลเย่ียมแสน
62133022915 นางสาวธิดารัตน� แก1วชูศรี
62133022916 นางสาวสินีนาท กายพันธ�
62133022917 นางสาวสมนรพรรษ นพรัตน�
62133022918 นางสาวศศิวิมล ช6วยศรี
62133022919 นายบาซีร สาแม
62133022920 นางสาวอรพรรณ อนันตพงค�
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62133022921 นางสาววราภรณ� วรินทรเวช
62133022922 นางสาวน้ําฝน พรหมยา
62133022923 นางสาวสุกัลญา คงสุก
62133022924 นางสาวธีรานุช ชูแสง
62133022925 นางสาวสุชานาถ ชีวพิสุทธ์ิสกุล
62133022926 นายกิตติกูล เกตุแก1ว
62133022927 นางสาวสมฤดี จิตเที่ยง
62133022928 นางสาวภิรมยา เหมรินี
62133022929 นางสาวสุชาวดี บุญเรือง
62133022930 นางสาวสุภาพร ขวัญอ6อน
62133022931 นางสาวชมพูนุท สินนวล
62133022932 นางสาวพรกนก หนูเริก
62133022933 นายเอกพันธ� นวลมะโน
62133022934 นายธนภัทร เลิศคุณภัทร
62133022935 นางสาวศิริประภา แก1วสด
62133022936 นางสาวสุทธิญา มีลาย
62133022937 นางสาวนิภาพร ศิริว6องสกุล
62133022938 นางสาวนันทิรา นาคพล
62133022939 นางสาวอามีตา ยือแร
62133022940 นางสาวณัฐศิมา ทองเพ่ิม
62133022941 นางสาวชุติมา นกเพ็ชร�
62133022942 นางสาวอภิญญา พูนขัน
62133022943 นางสาวศุภิสรา ยอดศิลป
62133022944 นางสาวพิชชากร บุญราช
62133022945 นางสาววิไลพร ทองช6วย
62133022946 นางสาวมาลินี สาลิมิง
62133022947 นางสาวศวิตา ตันวินิจ
62133022948 นางสาวมัยมูเน?าะ บือแน
62133022949 นางสาววิมลณัฐ ปลอดชูแก1ว
62133022950 นางสาวฐานิสสร หนูพรหม
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62133022951 นางสาวอินทิรา มะสุนี
62133022952 ว6าที่ร1อยตรีณัฐทิชัย ศรีสุวรรณ�
62133022953 นางสาวโนร�อาซือมะ ดอเลาะ
62133022954 นางสาวศุภิสรา เพชรรักษ�
62133022955 นางสาวพิจิตรา คงวรรณ
62133022956 นางสาวปาริชาติ บาตรโพธ์ิ
62133022957 นางสาวอรนภา เยาว�ด1วง
62133022958 นางสาวเบญจวรรณ มณีวรรณ
62133022959 นางสาวทัตกนก รัตนตัณฑกร
62133022960 นางสาวคียาภัสร� สุขทิพย�
62133022961 นายหัสนัย พรหมมาน
62133022962 นางสาวสุขวรรณี ศรีรัตน�
62133022963 นายธีรพงษ� อินทร�จันทร�
62133022964 นางสาวตรีชฎา ไชยพูน
62133022965 นายสิรวุฒิ แดงทอง
62133022966 นางสาวกัญญารัตน� ไกรดํา
62133022967 นายมูหมัดคอเล็บ แวดาโอะ
62133022968 นางสาวอิศราพร จัตุพล
62133022969 นางสาวกีรตา ชูทอง
62133022970 นางสาวมลาตี เจ?ะแต
62133022971 นางสาวอารียา เลขานุกิจ
62133022972 นายซอและ ดาแม
62133022973 นางสาวศิวนาถ ศรีษะน1อย
62133022974 นางสาวนาซูฮา บูมามะ
62133022975 นางสาววรัญญา ภู6เบญญาพงศ�
62133022976 นายทักษพร พันธ�เล็ก
62133022977 นางสาวชัญญา สาเรป
62133022978 นางสาวกมลวรรณ อู6ทอง
62133022979 นางสาวเบญจวรรณ ศิริกุล
62133022980 นางสาวพัชรา ทองเลิศ
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62133022981 นายฮาฟDซ นิระหิง
62133022982 นางสาวสูมัยยะ สะมะ
62133022983 นายพศวีร� สิทธินามสุวรรณ
62133022984 นางสาวพนิดา ชูทอง
62133022985 นายฏัสตอรี ดือราแม
62133022986 นางรอมา ละกะเต็บ
62133022987 นางสาวฐิตาภรณ� มุณีกุล
62133022988 นางฐิตาภรณ� เดชะป�ยะมิตร
62133022989 นางสาวซูรียานี เจ?ะนุ
62133022990 นางสาวกนกวรรณ ลําดวน
62133022991 นายอาฮาหมัด จะปะกิยา
62133022992 นายจิรวิชญ� นิสโร
62133022993 นายโซดิสมัน ฮะนิง
62133022994 นางสาวชโณรสค� รุยันต�
62133022995 นางสาวสาปDย?ะ อาแว
62133022996 นางสาวนิชานันท� พวงสุวรรณ
62133022997 นายวีระพล เกตุเงิน
62133022998 นางสาวณัฐติยา แซ6อุ1ย
62133022999 นางสาววิรัญชนา โหมดแหละหมัน
62133023000 นางสาวณัฐธิดา เติมเกษมวงศ�
62133023001 นางสาวจรัญญา บัวเนี่ยว
62133023002 นางสาวนารถลดา สุวรรณรัตน�
62133023003 นางสาวเอมฤดี จันคง
62133023004 นายพรไพเลิศ ดวงจันทร�
62133023005 นางสาวภัทรวดี ชูดํา
62133023006 นางสาวสิรินทิพย� บําเพิงรัตน�
62133023007 นางสาวมุขระวี ง6วนสน
62133023008 นายณัฐวัตร ศิริรัตน�
62133023009 นางสาวปBทมา แก1วพะวงค�
62133023010 นายชูเกียรติ แซ6ลิ่ม

หน1า 767 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133023011 นายภัทรวุทท� ดิสโร
62133023012 นางสาวกัณฐาภรณ� จรูญแก1ว
62133023013 นางสาวอัสมะ หลีดีใจ
62133023014 นางสาวนารีรัตน� หละหมัน
62133023015 นายกิตติศักด์ิ ชิตชลธาร
62133023016 นางสาวฐนิตา ทองดี
62133023017 นางสาวอาซีซ?ะ เจ?ะหม?ะ
62133023018 นางสาวฐิติมา กิตติวินท�
62133023019 นางนาบีละห� วานิ
62133023020 นายลักษณ� อินต?ะสี
62133023021 นางสาววรรณิษา แก1วเรือง
62133023022 นายอนุวัฒน� บุญคงแก1ว
62133023023 นางสาวนิซารีฮะห� แวหะมะ
62133023024 นางสาวสุพิชชา ไกรแก1ว
62133023025 นางสาวศิรภัสสร พรหมประเสริฐ
62133023026 นางสาวซารีดา อุตาเซ็ง
62133023027 นายตอลฮา โมงสะอะ
62133023028 นางสาวคนธรส เสนีย�
62133023029 นางสาวสุคนธ� โกฎหอม
62133023030 นางสาวอามานี ล6าบุรี
62133023031 นางสาวชาลิสา จันทร�ประทีป
62133023032 นางสาวศุภรดา โยธี
62133023033 นางวิมล จุลอดุง
62133023034 นายวิริยะ วิชัยยุทธ�
62133023035 นางสาวมารียานี มาแจ
62133023036 นางสาวปภาวดี มณีมาศ
62133023037 นายพิศาล ทัพกิจ
62133023038 นางสาวกัญชพร มาลาวงค�
62133023039 นายอัมพร บางต6าย
62133023040 นางสาวฟาตีฮะห� ดาระแน
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62133023041 นายสาธร ขวดน้ําแก1ว
62133023042 นายปรภต อินทสมบัติ
62133023043 นางสาววาริษา บิลอะหลี
62133023044 นายอรรถชัย หยังหลัง
62133023045 นางสาววิริศรา ทิพยุทธ
62133023046 นายพิทวัส พิชญ�ชานน
62133023047 นายชารีฟ สะมะแอ
62133023048 นางสาวปาตีเมาะ คาเฮง
62133023049 นางสาวเบญจมาภรณ� ศุภอักษร
62133023050 นางสาวสูไวบะห� มีนา
62133023051 นายมูฮัมมัดซูรกิ บากา
62133023052 นางรภัทภร สุวรรณโมสิ
62133023053 นายสรวิชญ� สินธู
62133023054 นางสาวนฤมน อินทสะโร
62133023055 นางสาวนงนภัส ภิญโญ
62133023056 นายลุกมาน สาและ
62133023057 นางสาวช6อทิพย� บุญกาญจน�
62133023058 นางสาวดวงหทัย พรมทองบุญ
62133023059 นางสาวไรนุง กะจิ
62133023060 นางสาวสุรีญาณี เจะเด็น
62133023061 นางสาวคอรีเยาะ เจะแม็ง
62133023062 นางสาวยูเรีย นาแซ
62133023063 นายนพดล หมุดตะเหล็บ
62133023064 นางสาวอรศิริ รัตนานุภาพ
62133023065 นางสาวธนาทิพย� ลิขิตเจริญกุล
62133023066 นางสาวปนัสยา กาลมูสิทธ์ิ
62133023067 นางสาวอนงค� กัญหผะลา
62133023068 นายธีรศักด์ิ ชุมมิคสา
62133023069 นางสาวกมลวรรณ อ6อนทอง
62133023070 นางสาวอังคณา จิตรธรรม
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62133023071 นางสาวนูรฮายาตี มามุ
62133023072 นางสาวศุภธิดาญา ณ พัทลุง
62133023073 นางสาวทอฝBน แก1วชูชื่น
62133023074 นางสาวพัลลภา พรหมทอง
62133023075 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณหอม
62133023076 นางสาวจุไรวรรณ บินดุเหล็ม
62133023077 นางสาวธัญญารัตน� ทนงจิตร
62133023078 นางสาวกุลจิรา จันทร�ทิพย�
62133023079 นายณัฐพล เอียดหัด
62133023080 นางสาวสุภาพัฒน� ประทุมศรี
62133023081 นายอุสมัน ซา
62133023082 นางสาวณีรนุช ไชยรัตน�
62133023083 นายณิชกานต� หงษ�แสงวัฒนา
62133023084 นางอัณณวี เจ1ยชุม
62133023085 นางสาวภาวินี ซุ6นสั้น
62133023086 นางสาวนิศารัตน� ขุนเพชร
62133023087 นางสาวโนรา เจ?ะหะมะ
62133023088 นางสาวไยน?ะ หะยีลาดอ
62133023089 นายธัญเทพ จังเกตุทอง
62133023090 นางสาวอุทัยทิพย� ศรีบวรวิวัฒน�
62133023091 นายบารมี จันดี
62133023092 นางสาวสุวนันท� สังข�ทอง
62133023093 นายจาตุรพงศ� ไตรยศักดา
62133023094 นางสาวอารีรัตน� ทองบุญล1อม
62133023095 นางสาวนันท�นภัส รักเดชะ
62133023096 นางสาวนุรมา สาและ
62133023097 นางสาวนิรมล เดชะ
62133023098 นางฮาหวา ยะระ
62133023099 นายเพชรสุนทร เทพรักษ�
62133023100 นางสาวอนุตรา ขรีดาโอ?ะ
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62133023101 นางสาวสร1อยกนก ศรีสวัสด์ิ
62133023102 นางสาวราฮูยะ วาเด็ง
62133023103 นายมูฮํามัด เจะแม็ง
62133023104 นายอรรถนนท� อับดุลมาติน
62133023105 นางสาวฟารีด?ะ หลีดินซุด
62133023106 นายก6อเฉ็ม เพ็งเทพ
62133023107 นางสาวณพัชรนันท� คุณาธรรม
62133023108 นางสาวอรอุมา พันธ�แก1ว
62133023109 นางสาวมุมีนะห� ตอกอกาจอ
62133023110 นางสาวยูลีอิสมาวาตี สมาแอ
62133023111 นางสาววนิดา ลังคง
62133023112 นางสาวสิริยากร หนูเนตร
62133023113 นางสาวศิริมา ลิมานุวัฒน�
62133023114 นางสาวมัลลวีร� บัวทอง
62133023115 นางสาวทิพยรัตน� เดชวิเศษไกร
62133023116 นายสมศักด์ิ เกิดพราน
62133023117 นางสาวภัคอนัญญ� มากช6วย
62133023118 นางสาวนัทธมน ปรียวาณิชย�
62133023119 นางสาวอาภาภรณ� พรหมดํา
62133023120 นางสาวซัลมี สะมะแอ
62133023121 นางชรินรัตน� ชํานาญนา
62133023122 นายหาพซัน ซาแม
62133023123 นางสาวชญานี บุญสน
62133023124 นายธวัชชัย ทองด1วง
62133023125 นางสาวอาอีเซาะห� สาและ
62133023126 นางสาวโนรี ลูดิง
62133023127 นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ
62133023128 นางสาวสุกัญญา เกลี้ยงแก1ว
62133023129 นางสาวมูสลีมะห� ดอเล?าะ
62133023130 นางสาวบูชารัก บัวอินทร�
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62133023131 นางสาวอัญชลิกา แก1วจันทร�
62133023132 นายแวอาแซ แวสะแลแม
62133023133 นางสาวเกศรา ซียง
62133023134 นายธีรวัฒน� เส1งเล6ง
62133023135 นางสาวสุกาญจนา พุทธซ1อน
62133023136 นางสาวผกาวัลย� หนูมาก
62133023137 นางสาวกนกพิชชา ดีเทศน�
62133023138 นางสาวกาญจนา อนันต�วัฒนาศักด์ิ
62133023139 นางสาวสุธีภา เดชอรัญ
62133023140 นางสาวปลื้มวรดา ชูดํา
62133023141 นายวรเมธ สุขพรสวรรค�
62133023142 นางสาวเมธิดา เพชรเล็ก
62133023143 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุภาวดี นุ6มศรีปาน
62133023144 นางสาวพาขวัญ ยงยศย่ิง
62133023145 นายภานุวัฒน� ชูช6วย
62133023146 นางสาวป�ยะนุช ชูเกิด
62133023147 นางสาวนนทิชา แก1วสุวรรณ
62133023148 นายสิทธิชัย กิรักแซ1
62133023149 นางสาวจารุวรรณ อินทร�ดํา
62133023150 นายวรวุฒิ โรจนวิภาต
62133023151 นางสาวปภาวี นิลวิสุทธ์ิ
62133023152 นางสาวภาพิมล จันทวงศ�
62133023153 นางสาวสุวนันท� แก1วสุวรรณ�
62133023154 นางสาวสุภาลินี อินทุเศรษฐ
62133023155 นางสาวปBทมา หนูเนี่ยว
62133023156 นายนวพล สกูลหรัง
62133023157 นางสาวพวงรัตน� หนูรัก
62133023158 นางสาวกัญญ�กุลณัช ไกรสวัสด์ิวรา
62133023159 นางสาวญาดา ศิริรัตน�
62133023160 นางสาวเฉลิมพร ทองคํา
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62133023161 นางสาวยุพเรศ อังคสุวรรณ
62133023162 นางสาวทิพากร ตระการกวิน
62133023163 นางสาวสุริยานี มะอุเซ็ง
62133023164 นางสาวพรวิลาศ แซ6ลิ้ม
62133023165 นางสาวนิลุบล เสือแก1ว
62133023166 นายอนิรุต นาวารี
62133023167 นางสาวนัสรี บาราสัน
62133023168 นายคอยรูลฟBตฮี ญาติมณี
62133023169 นางสาววารุณี เมืองแก1ว
62133023170 นางสาวปริมล แสงทอง
62133023171 นางสาวป�ยดา นฤนาทม่ิง
62133023172 นางสาววนิดา สิงห�ครุธ
62133023173 นายสุรศักด์ิ สุขเต?ะ
62133023174 นางสาวอุษณา หวาหาบ
62133023175 นางสาวนูเรีย สิเดะ
62133023176 นายปรเมธี ศรีจันทร�
62133023177 นางสาวไซดานี บือราเฮง
62133023178 นางสาวสารีรัตน� ไชยสอง
62133023179 นางสาววิลาวดี ศรีชู
62133023180 นางสาวจรรยาภรณ� ปงปBญญายืน
62133023181 นางสาวชัญญาวัลย� แซ6หว6อง
62133023182 นางสาวทิพย�สุดา ธรรมวาทิตย�
62133023183 นายนพดล คงเขียว
62133023184 นางสาวศุภวรรณ สุขสะปาน
62133023185 นางสาวสุรีย� ภู6กัน
62133023186 นายณัฐวุฒิ ศิริสังข�
62133023187 นางสาวพาตีเม?าะ โต?ะแวอาลี
62133023188 นายอัมราน ฮารงค�
62133023189 นางสาวซูใบดะ ซา
62133023190 นางสาววีรยา ยศวิปาน
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62133023191 นางสาวสุภาพร โค1ยเซ6ง
62133023192 นางสาวศศินา พันธุ�ดุสะ
62133023193 นางสาวปารีดะ เซ็ง
62133023194 นางสาวเจนจิรา ช6วยเต1า
62133023195 นายพฤทธ์ิ ศศิธรสนธิ
62133023196 นางสาวสุกฤตา ถาวรสุทธ์ิ
62133023197 นางสาวพรรณชินี ชุมมิคสา
62133023198 นางสาวภรภัทร ชงเชื้อ
62133023199 นางสาวชมภิศา เพชรสุวรรณ
62133023200 นายธนานนท� กุญชรยาคง
62133023201 นางสาวชุติมา บัวผุด
62133023202 นางสาวไทไท อุดมคณารัตน�
62133023203 นางสาวอัครีมา ลงซา
62133023204 นายมูฮัมหมัดลีวาอุดดีน กรียอ
62133023205 นางสาวขนกวรรณ� จิตนุกูล
62133023206 นางสาวนันทนา สายก่ีเส็ง
62133023207 นายมนูญ มรรคคงคา
62133023208 นางสาวนฏกร เตียวย6อง
62133023209 นางสาวเกศินี ยอมใหญ6
62133023210 นางสาวภัทราพร ดําจํานงค�
62133023211 นางสาวอัจฉรา บุญถาวร
62133023212 นางสาวฟาตีฮะ หลงลูวา
62133023213 นางสาวอมราพร บุตรกริม
62133023214 นายอาลีฟ บินบอสอ
62133023215 นางสาววันโซเฟDย ลาเต?ะ
62133023216 นายอุสมาน นาปาเลน
62133023217 นางสาวชญาณิศา ช6วยบํารุง
62133023218 นางสาวศรีวิลาส เพชรไกร
62133023219 นางสาวพุทธิดา สุวรรณเนาว�
62133023220 นายอัครพล อาสนะ
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62133023221 นางสาวใหมซาร6า หากมุสา
62133023222 นางสาวรอฮานา ตาเละ
62133023223 นางสาวชลธิชา นุ1ยพ่ัว
62133023224 นายภัทราวุธ จิตมาเส
62133023225 นางสาวนิยาวารี กูทา
62133023226 นางสาวซูนีตา หวัง
62133023227 นายภรัณยู แซ6หล6อ
62133023228 นางสาวชญานันท� คุ1มชุ6ม
62133023229 นางสาวจุฬาลักษณ� ทองคํา
62133023230 นางสาวอมรสิริ เก้ือทอง
62133023231 นางสาวอาแอเซาะ ลือโมะ
62133023232 นางสาวพัชรินทร� ปานย่ืน
62133023233 นางสาวอาซีรา เจ?ะมะ
62133023234 นางสาวอทิยา สุวรรณมณี
62133023235 นางสาวนวชา จริงจิตร
62133023236 นายอิลยัส รามา
62133023237 นางสาวเบ็ญญา อิสายะ
62133023238 นางกาญจนา ทองพูล
62133023239 นางสาวเนต์ิ อัศวดารากร
62133023240 นายธนวรรษ สงยัง
62133023241 นางสาวอัจฉราวดี เพ็งสุวรรณ�
62133023242 นางสาวสิวินีย� สัทโธ
62133023243 นายธราเทพ ตราชู
62133023244 นางสาวสุภาวดี จันทรปาน
62133023245 นางสาวรัชสุดา แก6นเมือง
62133023246 นางก่ิงกาญจน� ไชยศรียา
62133023247 นายสมภพ เพชร�แก1ว
62133023248 นางสาวจิราภรณ� แก1วประกาศ
62133023249 นายกิตติพงษ� กิติสาธร
62133023250 นางสาวสุกัญญา รําพึงนิตย�
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62133023251 นางสาวพิชาดา ไตรแพทย�
62133023252 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีสุข
62133023253 นายมูฮัมหมัดอารีเฟUน ดางา
62133023254 นางสาวกมลพร สิทธิเวช
62133023255 นายนิธิ สุภาชัยกิจ
62133023256 นางสาวรชนีกร ทองน1อย
62133023257 นายพงษ�สิทธ์ิ เกลี้ยงสงค�
62133023258 นางสาวกมลชนก แย1มสุวรรณ
62133023259 นางสาวนิโลบล บุญกุล
62133023260 นายกฤตเมธ ดําสุวรรณ
62133023261 นางสาวอัสมาร� บาซอ
62133023262 นางสาวนิตยา หลงโดย
62133023263 นางสาวชยามร วสุศุภชัย
62133023264 นางสาวอามานีย� ยูโซะ
62133023265 นางสาวรุสมีนี เซียะนะ
62133023266 นายอัสฮา นาระพอ
62133023267 นางสาวสุทธสินี ดีหลิว
62133023268 นางสาวธมลวรรณ เกียรติไพบูลย�
62133023269 นายวีระพล สุวรรณวงศ�
62133023270 นางสาวโซเฟDยน วาเด็ง
62133023271 นางสาววรารักษ� ขุนเศษ
62133023272 นางสาวอริสา กายพันธ�
62133023273 นางสาวมธุรวันต� หนูแสง
62133023274 นางสาวผาทิพย� จอเอียด
62133023275 นางสาวหนึ่งฤทัย แก1วสลํา
62133023276 นางสาวยูไวรียะห� นาโด
62133023277 นางสาววิลิสา วิไลรัตน�
62133023278 นางสาวกัณฐมณี รัตนรามศรี
62133023279 นางสาวนูรซูลา เจ?ะเละ
62133023280 นางสาวธมนวรรณ แสงมณี
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62133023281 นายวัฒนา ตาวัน
62133023282 นางสาวฟาดีละ แม็ง
62133023283 นางสาวอารียา จันทร�แสง
62133023284 นายวิวัฒน� ด1วงมี
62133023285 นางสาวพวงผกา รัตนะ
62133023286 นายอาหนัส หวังหมัด
62133023287 นายอิสมาแอล หอมกลิ่น
62133023288 นางสาวนูรอยฮาน ฮะเด1
62133023289 นางสาวกัสมีณา แมงสาโมง
62133023290 นายสัณหณัฐ เทพลักษณ�
62133023291 นางสาวสินิทธ�นาฏ สร1อยทอง
62133023292 นายอับดุลสาลาม มะตารี
62133023293 นางสาวพาณิภัค คงสําราญ
62133023294 นางสาวอริสรา สาหลัง
62133023295 นางสาวสุทธิดา สนโต
62133023296 นางจรัสศรี รอดรมย�
62133023297 นางสาวธัญชนก ศรทอง
62133023298 นางเกษสุดา คําสุวรรณ
62133023299 นางสาววิภารัตน� บัวสาย
62133023300 นางสาวสุปรีญา ช6วยสุข
62133023301 นางสาวนิภาดา จันทร�พรหม
62133023302 นายธนรรชน ปะลาวัน
62133023303 นางสาวช6อสุภัทร ชัยเต็ม
62133023304 นายจิติวัต ทองช6วย
62133023305 นายสุรศักด์ิ เสนอใจ
62133023306 นางสาวปภัสรา บําเพ็ญ
62133023307 นายอดิศักด์ิ ชาตรีวงศ�
62133023308 นางสาวสุภาวดี ไชยภักดี
62133023309 นายสิทธิพร อินทคง
62133023310 นางสาวเสาเด?าะ บิลา
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62133023311 นางสาวสวรรยา แปJนเส1ง
62133023312 นายฉันทพล เก1าเอี้ยน
62133023313 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณกุล
62133023314 นางสาวมาเรียม มาหิเละ
62133023315 นางสาวจุฑารัตน� เอี่ยมอักษร
62133023316 นางสาวเบญจมาภรณ� เพชรรัตน�
62133023317 นางสาวอรสา จันทร�ทอง
62133023318 นางสาวเอกอนงค� สุขหวาน
62133023319 นางสาวณัฏฐนิช ชุมภูทอง
62133023320 นางสาวอูลยา มะเซ็ง
62133023321 นางสาวนูรียะห� อาลีมามะ
62133023322 นางสาวณัฐณิชา หนูดํา
62133023323 นายเบญจพล ภู6รุ6งฤทธ์ิ
62133023324 นายมงคล ชัยสิทธ์ิ
62133023325 นางวิภาณี สุขเอียด
62133023326 นายกิปลี เจะเฮาะ
62133023327 นางสาวพิชญานันท� เพชรมณี
62133023328 นางสาวอภัสรา เนียมหะ
62133023329 นางพุฒตาล วัชรจินดา
62133023330 นางสาวโซนาเดีย หมีนกาด1า
62133023331 นางสาววีโนน6า จันทนะ
62133023332 นางสาววิมลสิริ ฉ้ิมสังข�
62133023333 นางสาวดวงกมล ขนขาว
62133023334 นางสาวซารีดา ฮาแว
62133023335 นางสาวรัชนี พลด1วง
62133023336 นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณ
62133023337 นางสาวอาซูรา และสัน
62133023338 นางสาววิลาสินี จุลบุษรา
62133023339 นายสรายุทธ เฮ1งเจริญ
62133023340 นางสาวกูซารีฟะ สตอหลง
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62133023341 นางสาวพิไลวรรณ� สัจจะอักษรศรี
62133023342 นางสาวเนวดี แก1วนพรัตน�
62133023343 นายฮาพีฟD สะมะแอ
62133023344 นางสาวพิสชา บุระชัด
62133023345 นางสาวชนินาถ โอมาก
62133023346 นายอับดุลรอมัน ดอแม
62133023347 นางกรกนก แต1ตระกูล
62133023348 นางสาวชนิศา เอียดนุสรณ�
62133023349 นางสาวชนิญญา สานุวัฒน�
62133023350 นางสาวรอฮานี แวนาแว
62133023351 นางสาวซอฟDยา หลีเส็น
62133023352 นางสาวเจียระไน ภัทรมงคลเขตต�
62133023353 นางสาวสกลรัชต� กาเหย็ม
62133023354 นายอิลหาม มะนะแล
62133023355 นางสาวภัทริกา ชูเมือง
62133023356 นางสาวนิสาชล นพสุวรรณ
62133023357 นางสาวอินกัญ บัวจันทร�
62133023358 นางสาวอังคณา บุญมา
62133023359 นายเอกวิทย� ขาวดี
62133023360 นายวรลภย� แซ6อือ
62133023361 นายอนุวรรตน� ชาตะสะ
62133023362 นางสาวนุรนาเดีย ซียง
62133023363 นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ
62133023364 นางสาวสุริยะวดี นาคสง6า
62133023365 นายชัยมงคล พูลสุทธ์ิ
62133023366 นางสาวอริศรา จิตรพรหม
62133023367 นางสาวอัมริตา สุวรรณหอม
62133023368 นายณัฐวุฒิ ชุมทอง
62133023369 นายเนติลักษณ� รักทอง
62133023370 นางสาวชัชชญา รัตนจันทร�
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62133023371 นางสาวดาลียา อะตะบู
62133023372 นางสาวบัณฑิตา แก1วหวังสกูล
62133023373 นางสาวพิมพิชชา แก1วสีอ6อน
62133023374 นางสาวอารียา บุญสุวรรณ
62133023375 นางสาวพิชญา ศิริพิทักษ�
62133023376 นายอิมรอน อาแว
62133023377 นายนิติพัฒน� เหล6ามงคลชัยศรี
62133023378 นายวรพล ทองทับ
62133023379 นางสาวภัสพิชา คงยอด
62133023380 นางสาวอาภัสรา แก1วกุล
62133023381 นางสาวณัฐริกา ทองสลับล1วน
62133023382 นางสาวสุกัญญา จันทร�บุญแก1ว
62133023383 นางสาวจินตนา ปรังพันธ�
62133023384 นางสาวนุชนาถ ถมมาลี
62133023385 นางสาวมลนิศา แก1วเขียว
62133023386 นางสาวธมนวรรณ บริบูรณ�
62133023387 นายทวีลาภ สังข�สุวรรณ
62133023388 นางสาวกัตติณีย� มูหนะ
62133023389 นายนิซิกรี สะ
62133023390 นางสาววิยะดา ยุทธวารี
62133023391 นายณัฐนนท� คงประสม
62133023392 นางสาวกชพร บัวศรี
62133023393 นางสาวฟาตีเมาะห� ละแม็ง
62133023394 นายณัฐพงศ� สุวรรณลิขิต
62133023395 นางสาวสุวนันท� แดงวิไล
62133023396 นางสาวปนัดดา สุขสีเสน
62133023397 นางสาวชลิตา สนิทใจ
62133023398 นางสาวณัฐณิชา ซ่ือตรง
62133023399 นางสาวเกศกนก วุ6นบัว
62133023400 นางสาวอังคณา ปราบณรงค�
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62133023401 นายวรพจน� สัมฤทธ์ิ
62133023402 นางสาวมุกดาวัลย� สุขเกษม
62133023403 นางสาววิวิว จันทรกาญจน�
62133023404 นางสาวพิชยา ทองเพ่ิม
62133023405 นางสาวสุไฮดา ยามือโล?ะ
62133023406 นางสาวนูรไอนี เหร็มเหมาะ
62133023407 นางสาวนูรมา หนูคง
62133023408 นางสาวสุวนันท� ชัยทอง
62133023409 นางสาววฤณพร ไชยนิตย�
62133023410 นางสาวศรีประภา โรจชยะ
62133023411 นางสาวเกาซารอ อดุลย�ตยกุล
62133023412 นางสาวอามานี อาแว
62133023413 นางสาวอาซีหม?ะ กอเดร�
62133023414 นางสาวธิดารัตน� รอดเนียม
62133023415 นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธ์ิ
62133023416 นางสาวปราณี บัวนาค
62133023417 นางสาวดารุสนา อารง
62133023418 นางสาวปนัดดา สงสุรินทร�
62133023419 นางสาวอรูวา ซะตา
62133023420 นางสาวกมลทิพย� ทองแก1ว
62133023421 นายอุสมาน เล?าะและ
62133023422 นายกฏจมากัณฐ� นพฤทธ์ิ
62133023423 นางสาวจิตรวดี นิมมานันท�
62133023424 นายบูร�ฮาน บือราเฮง
62133023425 นางสาวดาววิดี แก1วทองพันธ�
62133023426 นางสาวกมลวรรณ โยมเมือง
62133023427 นางสาวจาไมพร ศรีเทพ
62133023428 นางสาวอัญญารัตน� ทรงอาวุธ
62133023429 นางสาวเกสรา สายสิงห�
62133023430 นายวีรโชค อรุณลักษณ�
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62133023431 นางสาววาริษรา สลีฝDน
62133023432 นางสาวศิริรัตน� กุมกูล
62133023433 นางสาวซารีฟะห� สะอุ
62133023434 นางสาวดาริน นิลละออ
62133023435 นางสาวทรรศนีย� ขวัญมณี
62133023436 นางสาวขวัญชนก ช6วยนุ6ม
62133023437 นางสาวนิตยา ชูแก1ว
62133023438 นางสาววราภรณ� อนุบาล
62133023439 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีจันทร�
62133023440 นางสุภาพร นิ่มถนอม
62133023441 นางสาวพัฒณภา สุขแก1ว
62133023442 ว6าที่ร1อยตรีหญิงณีรนุช หมัดอหวี
62133023443 นางสาวปรมาภรณ� กล่ําฉวี
62133023444 นายปรินทร ตันเซ6ง
62133023445 นางอาซีซะ สือรีกือจิ
62133023446 นางสาวฟารีดา พงมานิ
62133023447 นางสาววรรณนิดา ทองเอี้ยว
62133023448 นางสาวซารูนี มะแซ
62133023449 นายวรยุทธ ทรัพย�ปรุง
62133023450 นางสาวเสาวรส เมษสุวรรณ
62133023451 นางสาวอําภาพร แก1วการจร
62133023452 นางสาวรอกีเย?าะ จะปะกิยา
62133023453 นางสาวจิราพร สะรุโณ
62133023454 นางสาวนงลักษณ� สุวรรณ�
62133023455 นางสาวกัรตีณี ยูโซ?ะ
62133023456 นายพีรวัฒน� หน6อเพชร
62133023457 นางสาวสุไรย6า เต?ะหมะ
62133023458 นางสาวอาอีเสาะ บาราเห็ม
62133023459 นางสาวนูรฮานีฟาร� ดาโอะเงาะ
62133023460 นางสาวบาซีเราะ สาแม
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62133023461 นางสาวกามีละห� ฮะแว
62133023462 นางสาวจันจิรา ชายเหตุ
62133023463 นางสาวอารียา บุญเจริญ
62133023464 นางสาวเปรมภัสสร นุ6นนาพิพัฒน�
62133023465 นางสาวอรอนงค� รัตนมณี
62133023466 นางสาวคอรียะห� หมัดประสิทธ์ิ
62133023467 นายณัฐวุฒิ มีจันทร�
62133023468 นางสาวฉัตรธิดา สังขสัญญา
62133023469 นางสาวมาเรีย มะดิง
62133023470 นายธวัชชัย อนันต�
62133023471 นางสาวฮุสนา แสแลแม
62133023472 นายอิบรอเฮ็ม ตุสาตู
62133023473 นางสาวภัทราวดี เกตุชาติ
62133023474 นางสาวสุอาภรณ� มะณีรุ6น
62133023475 นางสาวนิภาพร สมมาตร
62133023476 นายกิตติศักด์ิ ชาลีทา
62133023477 นางสาวทรรศนีย� ไชยลึก
62133023478 นางสาววราพร เพ็ชรทอง
62133023479 นางสาวภัชชนก รามดิษฐ�
62133023480 นางสาวอริสา แดงเพ็ง
62133023481 นางสาวซานียะห� มาหะมะ
62133023482 นางสาวรุสนี มีนา
62133023483 นางสาวณัฐปลื้ม กันตะปDติ
62133023484 นางสาวอภิญารัตน� สุขสวัสด์ิ
62133023485 นายมูฮัมมัด เปาะจิ
62133023486 นางสาวทวาราวดี ทองเอื้อ
62133023487 นางสาวฮาเดียย� ดอเลาะ
62133023488 นางสาวเพ็ญทิพย� ชุมเทพ
62133023489 นางสาวปรัชญา หริรักษาพิทักษ�
62133023490 นายศักด์ิพล แสนสุด
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62133023491 นางสาวอรษา คงช6วย
62133023492 นางสาวลักษิกา คงจันทร�
62133023493 นางสาวนิฟาร�ติน นิลละเอสงฆ�
62133023494 นายศักรินทร� จิตจริงใจ
62133023495 นางสาววิไลรัตน� ปลอดทอง
62133023496 นางสาวกุลธิดา พรหมสมบูรณ�
62133023497 นางสาวอัมณีย� อีแต
62133023498 นายศุภสิน นิลสมุทร
62133023499 นายซัมรี วาเตะ
62133023500 นางสาวจันธิมา แก1วมณี
62133023501 นางสาวชลธิชา หีดเภา
62133023502 นางสาวเพ็ญสุดา ไชยมล
62133023503 นางสาวนารีมาน อาแวแม็ง
62133023504 นางสาวนูรวาตีณี ปูเตะ
62133023505 นายไมตรี เกปBน
62133023506 นางสาวอีมาน เละนุ?
62133023507 นายจิตกร ดิษโสภา
62133023508 นางสาวซูวัยบะห� ยูโซ?ะ
62133023509 นางสาวเนติมา หมาดทิ้ง
62133023510 นางสาวจุฑารัตน� หวังประโยชน�
62133023511 นางนวรัตน� ขาวนุ1ย
62133023512 นางสาวตออีฟะห� อาบ?ะ
62133023513 นางสาวนิซอลีฮะห� ดอเลาะ
62133023514 นางสาวนูรซันดรา แวดาแม
62133023515 นายยุรนันท� ทองป�ด
62133023516 นางสาวรูไวดา สาแม
62133023517 นายอนาฟD อับดุลย�กาเดร�
62133023518 นายณรงค�ศักด์ิ อ6องสกุล
62133023519 นางสาวนูรฮูดา หมานหมิด
62133023520 นางสาวพิชญา ปานช6วย
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62133023521 นางสาวพชรภร สุวรรณรัตน�
62133023522 นายมูฮําหมัดฆอซาฟD ดือราฮิง
62133023523 นายวิศิษย�ศักด์ิ รัตนบูรณ�
62133023524 นางสาวรุจิรัตน� ทองแดง
62133023525 นางสาวพรสุดา บิลละหีม
62133023526 นางสาวฝJายลิกา ยาแดง
62133023527 นางสาวปวีณา หนูทอง
62133023528 นางสาวนันทิตา บินล6าหมาน
62133023529 นายจักรกิตต� เจตมหันต�
62133023530 นางสาวฮายาตี บูกุ?
62133023531 นางสาวชลดา ขุนแก1ว
62133023532 นางสาวพจนีย� ชัยสุข
62133023533 นายเศรษฐวุฒิ ธรรมโณ
62133023534 นายชนัชญ� ช6วยอินทร�
62133023535 นายบูคอรี ลาเตะ
62133023536 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีแก1ว
62133023537 นางสาวมารียา หล?ะหมูด
62133023538 นางสาวกนกพร สุวรรณจาง
62133023539 นายสุริยา บุญทวี
62133023540 นางสาวกชพร โต?ะเง?าะ
62133023541 นางชไมพร อินขาว
62133023542 นางสาวอาภัสรา ฤทธิโชติ
62133023543 นายนฤเทพ พูลศิริ
62133023544 นายกฤษฎา ฤทธิเดช
62133023545 นางสาวชิราภรณ� อุทัยมณี
62133023546 นางสาวก่ิงสวรรค� บุญเล็ก
62133023547 นางสาวบุญญาภัค บุญเรือง
62133023548 นางสาวศจีพันธ� หนูพันธ�
62133023549 นางสาวบุษกร อ]องเซ6ง
62133023550 นายนิอารีดี สะแม
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62133023551 นายขจรศักด์ิ บุญนํา
62133023552 นางสาวนูไรดา เจ?ะอาแซ
62133023553 นางสุณีรัตน� ปราบณรงค�
62133023554 นายมันซูร สมัด
62133023555 นางสาววัชราภรณ� ทิพย�ศรี
62133023556 นางสาวสุนันทา ศรีทะไวย
62133023557 นางสาวภาวินี แสนสุข
62133023558 นายไฟซอล ลงแม
62133023559 นางสาวซูมัยยะห� อาแว
62133023560 นางอรพรรณ บํารุงจันทร�
62133023561 นางสาวณัฐวิภา วิริยแสงสุทธ์ิ
62133023562 นางสาวพรธิดา นพวงศ�
62133023563 นางสาวกนกวรรณ หมาน
62133023564 นางสาวยุวดี ไชยสังข�
62133023565 นางสาวโซเฟDย บุตรรักษ�
62133023566 นางสาวปาริฉัตร อยู6พิทักษ�
62133023567 นางสาวอาสมะ สาแม
62133023568 นางสาวรอฮานี ลาเตะ
62133023569 นางสาวศิริพร เผ6าชู
62133023570 นางสาวซูวายบะห� มะรือมอ
62133023571 นางสาวกัญจนา แก1วคงทน
62133023572 นายสุภกิณห� บ6าวเบ็ญหมัด
62133023573 นางสาวกัลยากร พุฒชู
62133023574 นางสาวกวิสรา แก1วประกอบ
62133023575 นางสาวอาภรณ� ดาเล็ง
62133023576 นางสาวพรรณกร แซ6อั้ง
62133023577 นางสาวลาตีพ?ะ ฮามะ
62133023578 นางสาวพรพิราช กองพรม
62133023579 นายนิอายิ มะดิง
62133023580 นางสาวไลลา กุลพ6อ
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62133023581 นายซามูอีล บีฮิง
62133023582 นางสาวปBทมาวาตี แวดาแม
62133023583 นางสาวธัญญรัศม� พ่ึงประเสริฐ
62133023584 นางสาวสุธาสินี แสงทอง
62133023585 นางสาวญาณิศา สุวรรณรัตน�
62133023586 นางสาวแวมูรณีย� แวเย็ง
62133023587 นางสาวกนิษฐิกา พุฒชู
62133023588 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทักษิณาวงศ�สกุล
62133023589 นางสาวมัสกะห� ดอเลาะ
62133023590 นางสาวปนัดดา ศิริมุสิกะ
62133023591 นางสาวอรพรรณ แซ6ท1าม
62133023592 นางสาวสุจิตรา ทองดี
62133023593 นางสาวณัฐธิดา ชนะสิทธ์ิ
62133023594 นางสาวอามีนา คาเร็ง
62133023595 นางสาวพาดีลา สาแม
62133023596 นางสาวพันทิวา อินทวงศ�
62133023597 นางสาวนิซาฟาวาตี นิสาเฮาะ
62133023598 นายภานุวัตร บุญจริง
62133023599 นางสาวสาวาณี มะแซ
62133023600 นางสาวสโรชา แก1วมณีโชติ
62133023601 นางสาวนูรีดา เจ?ะ
62133023602 นางสาวลัตติฟาร� ระเด6นกุล
62133023603 นางสาวสุดารัตน� สุดาหวัง
62133023604 นางกานต�สิรี สังข�ทอง
62133023605 นายอิมรอล อารง
62133023606 นางปวีณา เหล็มหัด
62133023607 นายจิรายุส โชติรักษ�
62133023608 นางสาวเยาวลักษณ� โสพิกุล
62133023609 นางนฤมล เสนะกูล
62133023610 นางสาวศิริพร มะหะพันธุ�
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62133023611 นางสาวธิดามาศ หีมสุวรรณ
62133023612 นางสาวอรอุมา ทองอ6อน
62133023613 นางณัศศิกาญ บุญรอดชู
62133023614 นายมูฮัมหมัดซอฟD อับดุลบารี
62133023615 นางสาวนูรุลฮุดา โละมะ
62133023616 นางสาวมนทิรา แก1วแดง
62133023617 นางสาวศิรัญญา แสงอรุณ
62133023618 นางสาวรัตน�กมล บวชดีน
62133023619 นายกิตติธัช ชีววัฒนาพงศ�
62133023620 นายฮาพีซี นาเซ็ง
62133023621 นายศรัญWู พรหมทัตโต
62133023622 นางสาวธนพร นิยมพานิช
62133023623 นางสาวนิโลบล สุดเมือง
62133023624 นางสาวภัทรียา บุญแก1ว
62133023625 นางสาวจิราพร ณ สุวรรณ
62133023626 นางสาวนินนนีย� ซีเดะ
62133023627 ส.ต.อ.ณรงค�เดช ยอดเปUนชัย
62133023628 นางสาวดวงลัดดา หยาเดวา
62133023629 นางสาวขวัญกมล ไกรสุทธ์ิ
62133023630 นางสาวธญานี โททอง
62133023631 นางสาวผุสดี รัตนพันธ�
62133023632 นางสาวรัชดาภรณ� คําศรี
62133023633 นางสาวบูไซนา นาแซ
62133023634 นายศิวัช หลงหา
62133023635 นางสาวจุรีรัตน� ประหลาดมานิต
62133023636 นางสาวมาลิษา ยอดประดิษฐ�
62133023637 นายจตุพล ศิลปเทศ
62133023638 นางสาวนูรรีดา มะย่ีงอ
62133023639 นางสาวนิธิมา หมัดจันทร�
62133023640 นางสาวโนรศิลา ดอเลาะ
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62133023641 นายณรงค� วังแจ6ม
62133023642 นางสาวอัมไพวรรณ ศรีศักดา
62133023643 นายพิเชด ขวัญอ6อน
62133023644 นางสาวนุสสรี ขาวเผือก
62133023645 นางสาวนินะห� ตาหยงมัส
62133023646 นางสาวรุสฮัยดา แวเด
62133023647 นายสืบสกุล ยาหลี
62133023648 นางสาวรติยา รุณหิวา
62133023649 นางสาวนิสาลักษณ� ย้ิวประพันธ�
62133023650 นายอภิชัย ช6วยเต1า
62133023651 นางสาวปBณฑิตา ไพโรจน�
62133023652 นางสาวนูรอัยนี คชฤทธ์ิ
62133023653 นางสาวลลิดา ตราหนู
62133023654 นายอธิชนัน วงศ�อรุณ
62133023655 นางสาวเพ็ญพร พุทธสุภะ
62133023656 นายเกษมสุข แซ6ลู6
62133023657 นางสาวสุพรรณษา จุลแก1ว
62133023658 นายธนพล แก1วดํา
62133023659 นางสาวศิริพร เนียมต้ัง
62133023660 นางสาวเจนจิรา พงษ�ประยูร
62133023661 นางสาวน้ําทิพย� สุขแก1ว
62133023662 นายณัฐวุฒิ ล6องพริก
62133023663 นางสาววิภัสสร หมานมานะ
62133023664 นางสาวมัสนา อิสมัน
62133023665 นางสาวณิชนันทน� ชูแก1ว
62133023666 นางสาวปBทมาวรรณ เซ6งย่ี
62133023667 นางสาวแพรผกา ยอดสังข�
62133023668 นางสาวสิริรัตน� มูสิกะสง
62133023669 นายอรรถพร กฤตยานาถ
62133023670 นางสาวจรีนันท� ชุมจันทร�
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62133023671 นางสาวพัชราภรณ� วชิรพัฒนสกุล
62133023672 นายมูฮัมหมัดอามีน พระสี
62133023673 นางสาวอรวรรณ มหาเจริญ
62133023674 นางสาวอัจฒิมา จงราบ
62133023675 นายอิสมาแอ มะกะทุง
62133023676 นางสาวหัทยา ศรีรอด
62133023677 นางสาวนุสรา ลาเต?ะ
62133023678 นางสาววิภาวรรณ เดชดี
62133023679 นางเพ็ญนภา โกเอี้ยน
62133023680 นางสาวกชวรรณ เอี่ยงธนรัตน�
62133023681 นายอมรเทพ ไชยคช
62133023682 นายมะรุสดัน อาแว
62133023683 นางสาวศรารินทร� ยอดแก1ว
62133023684 นางสาวปาริฉัตร สีไข6
62133023685 นายอิบรอฮีม สาเฮ?าะ
62133023686 นางสาวอุมา บิลหมัน
62133023687 นางสาวมัสตูรา เซ็ง
62133023688 นางสาวนุรซาฮีรา มะดง
62133023689 นางสาวยุพารัตน� หนูกลับ
62133023690 นายอับดุลเลาะ มะดุมิง
62133023691 นายชัยยันต� หนูผอม
62133023692 นางสาวอาแอเซาะ คาเร็ง
62133023693 นางสาวธนัชพร ขุนชํานาญ
62133023694 นางสาวนรีภัทร เอียดมุสิก
62133023695 นางสาวไฮฟะห� ยือกือมะ
62133023696 นางสาวคอดีเยาะ เลาะยีเยาะ
62133023697 นางสาวสุภัสสร ทองนวล
62133023698 นางสาวณัฎฐา สอดส6อง
62133023699 นางสาวมัซนา เฮงยามา
62133023700 นางสาวมาสนะ ดอนิ
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62133023701 นายธวัต นุกูลรัตน�
62133023702 นายปรัญชานันท� ยอดสนิท
62133023703 นายนัฐรัช จันทร�ทอง
62133023704 นายธุมากร สุขสวัสด์ิ
62133023705 นางวิมลพันธ� สุวรรณวงศ�มาลี
62133023706 นางสาวสีตีพาตีเมาะ บาดา
62133023707 นางสาวฟาอีซะห� กอและ
62133023708 นางสาวเบญญานาท หนูน1อย
62133023709 นางสาวสุชาดา ชูสวัสด์ิ
62133023710 นางสาวเบญจา ปBกษาทอง
62133023711 นายพงศกร แก1วนพรัตน�
62133023712 นางสาวยานีลา กาซอ
62133023713 นางสาวศิริพิชชา เจริญสุข
62133023714 นางสาวอัสวานี บาโด
62133023715 นางสาวนูรมา แม
62133023716 นางสาวภัทรพร ทองรัตน�
62133023717 นายอาบิด สาเม?าะ
62133023718 นางสาวปารินันท� เพชรกาศ
62133023719 นางสาวสุภาภรณ� ระน1อม
62133023720 นายธนันธร เจนจิรวิทย�
62133023721 นางสาวศรุตา นุกูลสุวรรณ
62133023722 นางสาวซารีฟะห� บากา
62133023723 นางสาวณิชชาวีณ� นิติการพาณิชย�
62133023724 นายอาบีดีน ชายมะ
62133023725 นางสาววิมลรัตน� และซัน
62133023726 นางสาวสุธิรา จิตติ
62133023727 นางสาวสมฤดี ซุ1ยขาว
62133023728 นางสาวณัฐวรา สุวรรณโณ
62133023729 นางพรพรรณ สุขทอง
62133023730 นายศรายุธ ม่ันคงวิวัฒน�
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62133023731 นางสาวนูรีดา อาแด
62133023732 นางสาวดรุณวรรณ สุขเพ็ชร
62133023733 นางสาวผุสดี ก1งซุ6น
62133023734 นางสาวจิราภรณ� ช6วยศรีนวล
62133023735 นายอัสมิน สุหลง
62133023736 นางรุสมา บาฮะคีรี
62133023737 นายมุสลิม สาแล?ะ
62133023738 นางสาวณิฐารัฎ พัฒแก1ว
62133023739 นางสาวอัยดะห� บือราเฮง
62133023740 นางสาวมุรณี อาแว
62133023741 นางสาวชินาภรณ� แปJนเส1ง
62133023742 นายฟาเดล โตะมะ
62133023743 นางสาวลลิตา ทับทุ6ย
62133023744 นายอดุลย� หะสีแม
62133023745 นางสาวธัญชนก ทองเดช
62133023746 นายกรกฎ แสงทอง
62133023747 นางสาวนูรุลอักมาลีนา สายอตูลง
62133023748 นางสาวมีมีซูซีลียานา บินยูโซ?ะ
62133023749 นางสาววรรณิดา ช6างขุด
62133023750 นางสาวชนม�ธิดา จันทวดี
62133023751 นายอีซา อายะ
62133023752 นางสาวประภาวดี กลับใหม6
62133023753 นางสาวตอยีบ?ะ มะเส็ง
62133023754 นางสาวอามีด?ะ ลาเก?ะมา
62133023755 นายเฉลิมศักด์ิ บําเมโค
62133023756 นางสาวมาลีนี เจ?ะแม
62133023757 นางสาวสลิลดา พิศาลสุทธิกุล
62133023758 นางสาวพิมพ�วลัญช� ทองรัตน�
62133023759 นางสาวซูลีฮา เจะหลง
62133023760 นายจตุรงค� ดําจุติ

หน1า 792 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133023761 นางสาวอารีย�ญา เก้ือสกุล
62133023762 นายรัฐศาสตร� ลิ้มเจริญ
62133023763 นางสาวกัลยรัตน� ถ่ินถลาง
62133023764 นางสาวมัทรี เหล็มและ
62133023765 นางสาววนัชพร สุขมี
62133023766 นางสาวรุสนี บือนา
62133023767 นางสาวปราญชลี เทพมณีชัย
62133023768 นางสาวอัศรา อิหมําหมาด
62133023769 นางสาวมีร6า นิมิตไมตรีกุล
62133023770 นายโกสินทร� สายชลเชี่ยว
62133023771 นางสาวซารีฮะห� บาโง
62133023772 นางสาวฮายาตี หะยีเจ?ะนะ
62133023773 นายอับดุลเลาะห� หะยีสามะ
62133023774 นางสาวอาสิมา มะแซ
62133023775 นางสาวยูไร การีแซ
62133023776 นางสาวนิศากร เต?ะเหย?าะ
62133023777 นางสาวศุภาพิชญ� ขาวผ6อง
62133023778 นายปฏิวัติ ขวัญฤกษ�
62133023779 นางสาวคีริษา มูซอ
62133023780 นางสาวสุไวบ?ะ มะเด็ง
62133023781 นางสาวนัสรียะห� หีมบู
62133023782 นายซอฟวาน หะยีเตะ
62133023783 นางสาวอรนิภา คงจริง
62133023784 นางสาวศรีสุดา สุวรรณโณ
62133023785 นายเนติพงษ� อินทร�สอาด
62133023786 นายปBญกร ชูผอม
62133023787 นายชนุดม ผลความดี
62133023788 นางสาวเกวดี กิมาคม
62133023789 นางสาวพารีด?ะ โตะโซะ
62133023790 นางสาวนินาเดียร� บินนิโซะ
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62133023791 นางสาวฟDรดาว เบญดารา
62133023792 นายมูฮัมหมัด เจ?ะซอ
62133023793 นางสาวอาซือมะ มะสามัน
62133023794 นางสาวผกาวรรณ ศรีสุวรรณ
62133023795 นางสาวเกษสุมา สุวรรณชาตรี
62133023796 นางสาวธนกาญจน� ขุนทองภิบาล
62133023797 นางสาวจิราภรณ� จุมปา
62133023798 นางสาวนันทิยา เดชศรี
62133023799 นางสาวอุไรรัตน� ช6วยเนียม
62133023800 นางสาวมยุรฉัตร เพชรสีช6วง
62133023801 นางสาวธาราทิพย� วิศวะทรัพย�สกุล
62133023802 ว6าที่ร1อยตรีนิพล มีนวล
62133023803 นางสาวปBฏฐิการณ� ดิษร
62133023804 นางสาวจิรนันท� ศรีเพ็ชร
62133023805 นางสาวรัศณี สะดียามู
62133023806 นายอาลิฟย� ยะโกะ
62133023807 นายวสินธุ� ภู6สกุลสุข
62133023808 นางสาวนุรีซา เจะเด็ง
62133023809 นางสาวนูรีซัน จิ
62133023810 นางสาวซูไฮนี อูมาร�
62133023811 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ รัตนปฐม
62133023812 นางสาวสุธามาศ ใจห1าว
62133023813 นายอนุพนธ� เพ็ชรมณี
62133023814 นางสาวนูรูฮูดา อุเซ็ง
62133023815 นายอัฟรอท ศรีอาหมัด
62133023816 นางสาววัฒนา ชูสาเหาะ
62133023817 นางสาวพรมลิน ปริธรรมมา
62133023818 นางสาวฟารีดา สะมาแอ
62133023819 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวราภรณ� มุสิกะจินดา
62133023820 นายณัฐวุฒิ บุญณะ
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62133023821 นางสาวไซนะ ลาเตะ
62133023822 นางสาวสาวินี ราชเรืองศรี
62133023823 นางสาวธิดารัตน� อ6อนชื่นจิตร
62133023824 นางสาวมินตา เต็มดวง
62133023825 นางสาวเนตรชนก มณีรักษ�
62133023826 นางสาวปาวรี บัวฤทธ์ิ
62133023827 นางสาวรอฮานี จิตอมะซอ
62133023828 นางสาวอามีเน?าะ บาฮี
62133023829 นางสาววันฟ�รดาว วรรณมาตร
62133023830 นางสาวอาภรณ� รักทรัพย�
62133023831 นางสาวชนาพร แก1วดีเลิศ
62133023832 นางสาววีรวัลย� คทายุทธ
62133023833 นายโยธิน คงคําแก1ว
62133023834 นางสาวกัญญาภัทร ใจเย็น
62133023835 นางสาวนฤมล หมานระโต?ะ
62133023836 นางสาวลาตีพะห� วาเล?าะ
62133023837 นางสาวบาซีเราะ อาดํา
62133023838 นางสาวศรวิวรรณ� น้ําแก1ว
62133023839 นางสาวอาดีละห� บิดิง
62133023840 นางสาวจิราพร บุญจันทร�
62133023841 นายณัฐวุฒิ มรกต
62133023842 นางสาวสุภาพ จันทภาโส
62133023843 นางสาวกาญจนา สุขช6วย
62133023844 นางสาวสุภาพร ช6างชู
62133023845 นายอิสระพงศ� พุ6มนวล
62133023846 นางสาวชฎาพร คงทอง
62133023847 นางสาวกชามาส แปJนเกลี้ยง
62133023848 นางสาวสุภาวดี ชูศรี
62133023849 นายศุภวิชย� ศรีทวีป
62133023850 นางแอนจิรา พัชณี
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62133023851 นายทรงวุฒิ หวังดี
62133023852 นางสาววรารัตน� ปานยัง
62133023853 นางสาวรัตนาภรณ� กาญจนเพ็ญ
62133023854 นายชยุตม� อมฤตเบญจฤทัย
62133023855 นางสาวพิมพพา ยอดพุฒ
62133023856 นางสาวบุษยา คงสอาด
62133023857 นางสาววัชราภรณ� ศรีนวล
62133023858 นางสาวฐาปณี บุญมณี
62133023859 นายอัฮมาดี กมางิน
62133023860 นางสาวปรางทอง ขาวสาย
62133023861 นางสาวสุกัญญา ชูฉางหวาง
62133023862 นางนูรอัยซะห� เซ็งยี
62133023863 นางสาวจิรัชญา มุกดารัตน�
62133023864 นางสาวณัฐา อุทิศานนท�
62133023865 นางสารียา เจะแม
62133023866 นางสาววิกาญดา สงนุ6ม
62133023867 นางสาวบารณี บํารุง
62133023868 นางสาวพรกมล วิรุฬห�ผล
62133023869 นางสาวสิรัญญา ตันพานิช
62133023870 นายฤทธิชัย หมวดพุด
62133023871 นางสาวศุจิกา อธิพงศ�
62133023872 นายสันติสุข สุขใส
62133023873 นายวันเฉลิม ขาวนวล
62133023874 นางสาวก่ิงณภัทร ช6วยเนียม
62133023875 นายป�ยะณัฏฐ� บุรีภักดี
62133023876 นางสาวซาฟูรา ดอเลาะ
62133023877 นางสาวธัญญลักษณ� แก1วเกษตร
62133023878 นางสาวสิริกร หนูหม่ืน
62133023879 นายชาคริต สุวรรณหงส�
62133023880 นางสาวฮาอีละห� ยูโซะ
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62133023881 นางสาวธัญมน ฤทธิธาธร
62133023882 นางสาวสุภาวดี ศรีสุวรรณ�
62133023883 นายอิทธิภูมิ อยู6พร1อม
62133023884 นางสาวขวัญฤดี ศรีสงสาร
62133023885 นางสาวสุวิดา ไชยทอง
62133023886 นายธนาธิป วงศ�กระจ6าง
62133023887 นางสาวกิดาการ หนูขวัญ
62133023888 นางสาวพอตีเมาะ แตนิละ
62133023889 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสุทธิกานต� ชูชุม
62133023890 นางสาวอานีตา ดีเย?าะ
62133023891 นางเกฐษิตา ศรีสวัสด์ิ
62133023892 นางสาวโนรีตาร� บินดอเลาะ
62133023893 นางสาวอิกบาร�น ราซีด
62133023894 นางสาวประภัสสร ขอเจริญ
62133023895 ว6าที่ร1อยตรีหญิงซาเร?าะ สันเกาะ
62133023896 นางสาวอลิษา มณีแสง
62133023897 นายสจพล ลักษมณาภา
62133023898 นางสาวสุนีย� โคมแก1ว
62133023899 นางสาวสุประวีณ� จันเกิด
62133023900 นางสาวปริตา รักษารักษ�
62133023901 นายธนภัทร จันทร�ฉาย
62133023902 นายวีระยุทธ ขวัญนิมิตร
62133023903 นายณัชพล พยัคฆพันธ�
62133023904 นายวิษณุ มู6เก็ม
62133023905 นางสาวสุนันทา จันทรธนู
62133023906 นายเกียรติศักด์ิ เทศนอก
62133023907 นางสาวกนกพร มูลจันทร�
62133023908 นายวัชรินทร� ร6วมจินดา
62133023909 นางสาวสุภาวดี หวันเส็น
62133023910 นายกฤติน พรหมจรรย�
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62133023911 นางสาวป�ยวรรณ ศิริศุภนนท�
62133023912 นางสาวอนิษา เลื่อนแก1ว
62133023913 นายอัฟรอน มะเซ็ง
62133023914 นางสาวธัญญภรณ� สําลี
62133023915 นางสาววิไลวรรณ โยชุม
62133023916 นางสาวนัฏฐากานต� ทิพย�สุราษฎร�
62133023917 นายเรวุฒิ แลหมัน
62133023918 นางสาวธัญลักษณ� ศิริ
62133023919 นางสาวนนทวรรณ อินทรวรรโณ
62133023920 นางสาวอ1อมใจ ช6อกุหลาบ
62133023921 นายตรีภพ เกตแก1ว
62133023922 นายชาญวิช ครูกิมโสม
62133023923 ว6าที่ ร.ต.หญิงฐานรินทร� เนาว�วิลาศ
62133023924 นางสาวตูแวหานิง ตูแวสูหลง
62133023925 นางสาววนาลี แสงจันทร�
62133023926 นางสาวณัฐวดี ฤทธิวงค�
62133023927 นางสาวมาริญญ6า ลาวัลแก1ว
62133023928 นายกิติยศ วิศิษฏ�ไพบูลย�
62133023929 นายธนพล พันศรี
62133023930 นางสาวขนิษฐา หนุนอนันต�
62133023931 นางสาววันวิสา กุลนิล
62133023932 นางสาวนุชนาฎ บรรณกิจ
62133023933 นางสาวรุสมีนี ลาเต?ะ
62133023934 นางสาวจุฑาทิพย� เฉลิมวัย
62133023935 นายศราวุฒิ พรหมดนตรี
62133023936 นางสาวสาลามา มาหามะ
62133023937 นายมูฮําหมัด หาแว
62133023938 นางสาวศรินธา ดีสวัสด์ิ
62133023939 นายศุภมิตร ชูหนูขาว
62133023940 นางสาวธนิกกานต� แสนศรี
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62133023941 นายติณณภพ มัชฌิมาภิโร
62133023942 นางสาวปBทมัฏฐ� ยานะวิมุติ
62133023943 นายดนุสรณ� สงค�นี
62133023944 นางสาววีรรัตน� เสวนา
62133023945 นางสาวชฎาพร วุ6นจันทร�
62133023946 นายอีรฟาน ปูเต?ะ
62133023947 นางสาวจิดาภา รัตนบุญ
62133023948 นางสาวลลิตา ว6องพิทักษ�
62133023949 นางสาวสายฝน ทองช6วย
62133023950 นายธีรเมส ขาวสังข�
62133023951 นายอภิสิทธ์ิ ขวัญดี
62133023952 นางสาวรอวาตี อายิ
62133023953 นายหัมดี ดอเลาะ
62133023954 นางสาวนูรียา บือราเห็ง
62133023955 นางสูฮายนี เจ?ะปูเต?ะ
62133023956 นางอัสนะ ต้ิงไหลเสม
62133023957 นายสูเปDยน กาโฮง
62133023958 นางสาวธารสุวรรณ อดุลย�เศรณี
62133023959 นางสาวจุไรรัตน� โฟฉิว
62133023960 นางสาวศศิวิมล เดชโฮม
62133023961 นางสาวปุณณภา อิสโร
62133023962 นางสาวสิริรัตน� สังข�ศิลปSเลิศ
62133023963 นางสาวจิรนันท� พุ6มนุ6ม
62133023964 นายชาญณรงค� นวลเจริญ
62133023965 นางสาวมารญัง อาแว
62133023966 นางสาววราพัชร จันทร�เส1ง
62133023967 นางสาวซัลวานูร� สาแม
62133023968 นายวทัญWู เมืองแก1ว
62133023969 นางสาวสุทธิดา เม6งช6วย
62133023970 นางสาวอริสรา มิหรน
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62133023971 นายทศพร จริงจิตร
62133023972 นางสาวนูรีซ?ะห� มะโซะ
62133023973 นางสาวจีระวรรณ คงบัน
62133023974 นางสาวสโรชา ชมจินดา
62133023975 นายนัฐพล เสนีกาญจน�
62133023976 นางสาวซาฟDน?ะ นุ1ยคดี
62133023977 นางสาวฮายาตี บิลา
62133023978 นายภาณุเดช ชํานาญกิจ
62133023979 นางสาวน้ําอ1อย จันทร�เพ็ญ
62133023980 นางสาวปวริษา รักเพ็ชร�
62133023981 นางสาวนาดีญะห� ศาลา
62133023982 นางสาวอลิสา ณะฤทธ์ิ
62133023983 นางสาวอัยซ?ะ กาแบ
62133023984 นางสาวปรียาวดี อินกกผึ้ง
62133023985 นางสาวธดาภรณ� จาเพียราช
62133023986 นางสาวอลิสา มาลา
62133023987 นางสาวกานพลู ชะหนู
62133023988 นางสาวนุรฮายาตี ลาเตะ
62133023989 นางสาวอภิสรา แก1วเส1ง
62133023990 นางสาวพัชชนก นวลทอง
62133023991 นายวิชัย เสียมไหม
62133023992 นางนิฮาฟDซา ดลภาค
62133023993 นางสาวณัฐกานต� ไกรศิริโสภณ
62133023994 นางสาวมาซีเต?าะ เหล?าะหมัดหลี
62133023995 นายณภัทร ชาคริตสกุล
62133023996 นางสาวพรรณกาญจน� สุวรรณ
62133023997 นายสักการ นงรัตน�
62133023998 นายณัฐวัช ทองประศรี
62133023999 นายอภิวัฒน� ศรีช6วย
62133024000 นางสาวปBทมา กลับดี
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62133024001 นายภานุวัฒน� เก้ือเพชร
62133024002 นางสาวอรนุช แก1วมณี
62133024003 นางสาววรรณภา มณเฑียรสุภา
62133024004 นายมะยะรี อาลี
62133024005 นางสาวสิรินันท� แก6นจันทร�
62133024006 นางสาวอานีซ6า บือซา
62133024007 นางสาวอมรรัตน� วงศ�สุวรรณ�
62133024008 นายทรงพล อรัญดร
62133024009 นายพิสุทธ์ิ บรรณกิจ
62133024010 นายอาทิตย� ขุนแก1ว
62133024011 นางสาวนุฮาซีกีน ยามา
62133024012 นางสาวจุฑามาศ ทองยอด
62133024013 นางสาวนันทิยา จันทร�นาค
62133024014 นายสิรภพ ทองคํา
62133024015 นางสาวทศพร ทรัพย�มี
62133024016 นายทินกร ใจเย็น
62133024017 นางสาวฐิติพร ทองสุข
62133024018 นายธีระวุฒิ เก้ือเพชรแก1ว
62133024019 นางซูมัยยะห� หะยียามา
62133024020 นางสาวกุลทรัพย� ตรีวัย
62133024021 นายสิทธิชัย แซ6ต้ัง
62133024022 นางสาวลักษมณ ศักด์ิสิทธ์ิทอง
62133024023 นางสาวแพรวพรรณ สุกไกร
62133024024 นางสาวสุพรรณิกา ซาแม
62133024025 นางสาวสุดารัตน� ดําคีรี
62133024026 นางสาวปริญญารัตน� วงค�ถาวร
62133024027 นางสาวสุแอนนา สมันนุ1ย
62133024028 นางสาววรรนิสา เพ็ชรแก1ว
62133024029 นางสาวอามานี ซีดี
62133024030 นายเอกราช พลันสังเกตุ
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62133024031 นายอธิวรรธน� อธิคมานนท�
62133024032 นางสาวศิริรัตน� สุขะพันธ�
62133024033 นางสาวกนกกาญจน� สุขช6วย
62133024034 นางสาวธวัลหทัย สุวรรณอําพร
62133024035 นางสาวพิมลิล ทองโรย
62133024036 นายอับดุลรอหมาน เจ?ะอาแซ
62133024037 นางสาวภรณ�ทิพย� ชายะพันธุ�
62133024038 นางสาวฐานิกา ศิริบัตร
62133024039 นางสาวสุพัตรา พระธาตุ
62133024040 นางสาวประพานสาย ทิพย�มณี
62133024041 นางสาวมนทกานต� ศิริประพันธ�กุล
62133024042 นางสาวนันทวัน อนันตพันธ�
62133024043 นายอลงกรณ� ศรนราย
62133024044 นางสาวปรางชนก ปาณูปกรณ�
62133024045 นายเจษฎา ด1วงศรีนวล
62133024046 นางสาวเกษณี แก1วโพธ์ิทอง
62133024047 นายมะหามะรอซี มะมิง
62133024048 นางสาวช6อผกา มิลําเอียง
62133024049 นางสาวศรีวตี แวหะยี
62133024050 นางสาวธัญญลักษณ� เพ็ชรรัตน�
62133024051 นางสาวมันนา เสมสรร
62133024052 นางสาวนันทิสา แก1วเมือง
62133024053 นางสาวพรพิมล ศรีฉํ่า
62133024054 นางสาวชื่นสุมน ไพโรจน�ภักด์ิ
62133024055 นางสาวฟ�ตรี แนมะ
62133024056 นายพัลลภ มากนวน
62133024057 นายเฉลิมเกียรติ แปJนเส1ง
62133024058 นายปBญญาฤทธ์ิ ทองกลิ่น
62133024059 นายสุทธิพันธ� เพชรช6วย
62133024060 นายชิญกฤช แจ1งยอดน1อม
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62133024061 นางสาววรัชยา สายชนะพันธ�
62133024062 นางสาวนิศารัตน� มุสิแก1ว
62133024063 นางสาวโนรอัยนา มะยิ
62133024064 นางสาววิชุตา ชายพ6อ
62133024065 นายอับดุลการิม ดาราเม็ง
62133024066 นางสาวพรรัตน� ครุอําโพธ์ิ
62133024067 นางสาวสมฤดี ทวีเมือง
62133024068 นายทวีชัย จันทร�เกตุ
62133024069 นางสาวพัชมน กรดเต็ม
62133024070 นายฟBตฮี สาเม?าะ
62133024071 นางสาวณัฐริกา ชัยชุมภู
62133024072 นางสาวซัยหนาบ บือราเฮง
62133024073 นางสาวอัสมีรา ปริงทอง
62133024074 นางสาวจิดาภา จิระเกียรติอรุณ
62133024075 นางสาวหัสมีนี อีแม
62133024076 นางสาวสุรอยณี ดาหมิ
62133024077 นางสาวรุสมี แมแย
62133024078 นายอิสเฮาะ มะสาเร
62133024079 นางสาวจันจิรา ขันแก1ว
62133024080 นายกนต�ธร ขุนปราบ
62133024081 นางสาวนิภาภรณ� แสงธรรมกวิน
62133024082 นางสาวพัชรินทร� สมศรี
62133024083 นางสาวฮานีฟา เบญญากาจ
62133024084 นายพีรศุษม� หม่ืนเพชร
62133024085 นางปานจิต เขียวเล6ง
62133024086 นายฮะซาน แหละยุหีม
62133024087 นางสาวสุนิดา เจ?ะแว
62133024088 นายณัฐชนน ทองแสงแก1ว
62133024089 นางสาวศิริรัตน� บุญฤทธ์ิ
62133024090 นายมูฮัมหมัดฮัมดี บาเหะ
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62133024091 นางสาวศิริรัตน� บุญชู
62133024092 นางสาวเบญจวรรณ สมวงศ�
62133024093 นายธวัชชัย เพ็ชรดี
62133024094 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�สีทอง
62133024095 นางสาวนุชนาถ ภักดี
62133024096 นางสาวมัรฮูดา สาแม
62133024097 นางสาวเมธินี คงนุ1ย
62133024098 นางสุนิตสา พรหมเดชะ
62133024099 นายสาธิต พุฒคง
62133024100 นางสาวยุลดา ทศราช
62133024101 นายอิสมะแอ ยาเร?าะสาลี
62133024102 นางสาวนิโลบล ชัยเพชร
62133024103 นายจักรพรรดิ สายวารี
62133024104 นายชินบัญชร แซ6วัน
62133024105 นางสาววินัดดา อิสระ
62133024106 นางสาวนูรอาซีมัส อาแว
62133024107 นางสาวกูอารีญา บิสนุม
62133024108 นางสาวเอมอร เนื่องตีบ
62133024109 นางสาวอาริษา เต็งรัง
62133024110 นางสาววิยะดา แสงวงค�
62133024111 นางสาวอําไพ สุขขาว
62133024112 นางสาวสุทธิดา ชูทับ
62133024113 นางสาวสุพิฌา ใหม6แก1ว
62133024114 นางสาวสุไรลา อาแว
62133024115 นางสาวอัยรีย?ะ มัสอูดสาเล็ม
62133024116 นางสาวปาวีณา เจะเลาะ
62133024117 นางสาวธิดารัตน� แก1วฤทธ์ิ
62133024118 นายกรวิชญ� สังข�ทอง
62133024119 นางสาววณาลี แก1วสองศรี
62133024120 นางสาวสุนันทา สาดีน
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62133024121 นางสาวจรัสศรี บกสวาทชา
62133024122 นางสาวรัชนี ปาขันธ�
62133024123 นางสาวคอลีเยาะ เสมะ
62133024124 นายณัฐวุฒิ โลหะวิจารณ�
62133024125 นายฮูซาม จะปะกียา
62133024126 นายนันทวัฒน� ใจเย็น
62133024127 นายคอยรูนนัคลีร� ยูโซะ
62133024128 นางสาวกัญญาณัฐ พลับพริ้ม
62133024129 นางมณทิพย� ศรีสะอาด
62133024130 นางสาวสารูณี กอและ
62133024131 นางสาวโนรอาอีซะห� หามะ
62133024132 นางสาวน้ําทิพย� ไชยหมาน
62133024133 นางสาววริศรา ชุมพร
62133024134 นายไซดี บูมามะ
62133024135 นายเซาฟDฮ� เจะแย
62133024136 นางสาวนิยดา สุขสวัสด์ิ
62133024137 นางสาวเมทินี ทองเกต
62133024138 นางสาวศิวพร คงแก1ว
62133024139 นายสหรัฐ สิทธาจารย�ยุทธ
62133024140 นางสาวศรีสุดา สาศรีสุข
62133024141 นายนัฐวุฒิ ฆังคะมโณ
62133024142 นายปณชัย เลิศบุษศราคาม
62133024143 นางสาวกมลชนก ศักดาณรงค�
62133024144 นางสาวกัญญารัตน� วัลภา
62133024145 นายจิรายุส จรูญศักด์ิ
62133024146 นางสาวนูรลัยลา นาพี
62133024147 นางสาวอิสราภรณ� ชดช1อย
62133024148 นางสาวอนิสดา หนิสาเร?ะ
62133024149 นายวิธู เดชแก1ว
62133024150 นางสาวนัทญา ทิพย�บุญ
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62133024151 ว6าที่ร1อยตรีมุกสิฏ เกษตรกาลาม�
62133024152 นางสาวนูรีดา บาโง
62133024153 นางสาวพรชิตา เซ6งย6อง
62133024154 นางสาวศิริพันธ� สะดน
62133024155 นางสาววิไล วณิชกิจเจริญกุล
62133024156 ว6าที่รตสุขธิพงษ� จูเอ1ง
62133024157 นายตะวัน ทองสงค�
62133024158 นายณัฐวัตร ทองสุริวงศ�
62133024159 นายกวิตม� ขวัญเซ6ง
62133024160 นายชัชพงศ� อรุณรุจิพันธุ�
62133024161 นางสาวเหมือนฝBน ทองดีนุ1ย
62133024162 นางสาวภัควรินทร� สุขพุ6ม
62133024163 นางสาวอรสรา ศรีสว6าง
62133024164 นายอภิชัย เรือนสูง
62133024165 นางสาวสิริกัญญา ขุนชํานาญ
62133024166 นางสาวฮัชนาฮ� หลับด1วง
62133024167 นางสาวอมราภรณ� แก1วคง
62133024168 นางสาวชรินทร�ทิพย� หยังดี
62133024169 นางสาววรัญญา หยูดํา
62133024170 นางพัชรินทร� ทองเอียด
62133024171 นางสาวจุฑามาศ ทวีพล
62133024172 นางสาวกาตีนา หมะสัน
62133024173 นายกิตติชัย พานิช
62133024174 นายนพพล สร1อยชั้น
62133024175 นางสาวนริสา ล6าเต?ะ
62133024176 นางสาวเจะแซน?ะ มะเซ็ง
62133024177 นางสาวอัสวานี แวฮามะ
62133024178 นางสาวรุสนานิง อาแวฮามะ
62133024179 นางสาวจุฑาเพชร ศรีณวัฒน�
62133024180 นางสาวธัญชรัฎฐ� ทรงสงวน
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62133024181 นางสาวปณิตา ธรรมรัตน�
62133024182 นางสาวธัญลักษณ� อั้งคัมภีรดา
62133024183 นางสาวอามีนา ยืองอ
62133024184 นายพงษ�พันธ� จีนหว่ัน
62133024185 นางสาวภัทราวรรณ จันทร�ประอบ
62133024186 นายดนุสรณ� ทองหนู
62133024187 นางสาวอารี คล1ายกุ1ง
62133024188 นายอัมราน บิลเฉลิม
62133024189 นางสาวอธิตยา เจริญฤทธ์ิ
62133024190 นางสาวตูแวซัลมา จูนิ
62133024191 นายอานนท� เมืองแก1ว
62133024192 นางสาวกนกพรรณ เสนีย�
62133024193 นางสาวสุดารัตน� คงทอง
62133024194 นายศักด์ิชัย แสงดี
62133024195 นางสาววนิดา คงมณี
62133024196 นางสาวกนกพร เพ็งทอง
62133024197 นางสาวฮุสนา หะยีวานิ
62133024198 นางสาวรุจิราภรณ� ปBญญาย่ิง
62133024199 นายโอม สมบูรณ�รัตน�
62133024200 นายธีระ ลาอาด
62133024201 นายวุฒิชัย ชูกลิ่น
62133024202 นางสาวลิต1า มณี
62133024203 นายกิตติพัฒน� มีอุปการ
62133024204 นางสาวนูรีมัน ปDมะ
62133024205 นางสาวณัฐชนก ฤทธิพันธ�
62133024206 นางสาวฉัตรทิพา แก1วมณี
62133024207 นางสาวนุชนาฏ ไชยณรงค�
62133024208 นางสาวศิริลักษณ� อ6อนทอง
62133024209 นางสาวสุภารัตน� คงกาล
62133024210 นางสาวจุฑาวรรณ ล1วนอินทร�ชู
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62133024211 นางสาวนรัตพร วิพุทฒิกุลวาทย�
62133024212 นางสาวแวนูรีฮะห� เต็ง
62133024213 นางสาวเกวลิน เพชรน1อย
62133024214 ว6าที่ร1อยตรีปรวิทย� ทองไหม
62133024215 นายสรายุทธ กูลเก้ือ
62133024216 นางสาวอภิรดี อภัยรัตน�
62133024217 นางสาวศิริจันทร� เชี่ยวพิพัฒน�
62133024218 นายสิรวิชญ� ญาณวิชราพร
62133024219 นางสาวธัญญลักษณ� หนูแปJน
62133024220 นางสาวยุพา มีจิตร
62133024221 นายเจษฎา จารุเจริญ
62133024222 นางสาวศรียา ศรีทะสะโร
62133024223 นายภีมพศ ปาสุวรรณ
62133024224 นายมะซายพูดีน อาเระ
62133024225 นางทัศน�วรรณ เชาวิทยา
62133024226 นางสาวเกตุวลี จันทรโชติ
62133024227 นางสาวเจะแอเสาะ เจะอาลี
62133024228 นางสาวประภัสสร นวลศรีชาติ
62133024229 นายสพลดนัย จีนาพงษ�
62133024230 นางสาวซูฟาน เบญจมานะ
62133024231 นายมะลาซิ อีซอ
62133024232 นางสาวกนิษฐา ผดุงมาศ
62133024233 นายวิทวัส ศรีทอง
62133024234 นายศักรินทร� สุดรัก
62133024235 นางสาวปริชาติ ศรีรองคต
62133024236 นางสาวพัชรินทร� เตยแก1ว
62133024237 นางสาวแก1วมณี รักด1วง
62133024238 นางสาววรรณิศา ขาวบาง
62133024239 นางสาวนุชชนก นวลขาว
62133024240 นางสาวนภัสกร ศรีตะนัย
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62133024241 นางสาวญาดา เมฆยุติ
62133024242 นางสาวพิมพ�ชนก ฟองสุวรรณ
62133024243 นางสาวเสาวรัตน� อารมฤทธ์ิ
62133024244 นายธนกฤษฏ์ิ จันทร�เงิน
62133024245 นางสาวธัญชนก ชัยแก1ว
62133024246 นางสาวขวัญธิดา บัวอ6อน
62133024247 นางสาวอนัสฟDญา ศรีแสง
62133024248 นางสาวปBทมนันท� ฤทธ์ิเทวา
62133024249 นางสาวเกษกนก ครอบแก1ว
62133024250 นางวันดี เหลืองอักษร
62133024251 นางสาวโนรฮายาตี เจ?ะมามะ
62133024252 นายอโนทัย บุตรร6ม
62133024253 นายสุวัชรพงษ� เดชมาก
62133024254 นางสาวบัณฑิตา มุสิกพงศ�
62133024255 นางสาวฟาตีเมาะ สะมะ
62133024256 นางสาวอุรุชา เครือสุวรรณ
62133024257 นางสาวเสาวลักษณ� ทรงศิลปSชัย
62133024258 นายเดชาธร โลหะ
62133024259 นางสาวสุดา ทองย่ิงมาก
62133024260 นางสาวฟาดีละ แกสมาน
62133024261 นายอาสมาน วานิ
62133024262 นางสาวรอฮายู อารง
62133024263 นางสาวอุทัยรัตน� เปาะทอง
62133024264 นายณัฎกานต� แก1วเทพ
62133024265 นางสาวสุพัตรา ขาวดี
62133024266 นางสาววันวิสาข� ดอกดวง
62133024267 นางสาวสุวัยยา แดแก
62133024268 นางสาวปาริฉัตร นวลนาค
62133024269 นายอับดุลฮากิม สิเดะ
62133024270 นายอิสกันดา เจะแม็ง
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62133024271 นางสาววนิดา มาเอียด
62133024272 นางสาวสุทธิดา แก1วมรกฎ
62133024273 นางสาวนูรุลฮูดา มามุ
62133024274 นางสาวอภิญญา ด1วงคง
62133024275 นางสาววัณณิตา บุญเพ็ชร
62133024276 นางสาวปริยา จินดา
62133024277 นางสาวดลฤดี แซ6ต้ัง
62133024278 นางสาวณัฐรดา วชิรเรืองธนสิริ
62133024279 นางสาวกมลทิพย� อ6อนน1อม
62133024280 นายอลัน นิเลาะ
62133024281 นางสาวมุมีนีน� แวสามะ
62133024282 นายทนงศักด์ิ ศรีรักษ�
62133024283 นางสาวดวงกมล ทองชุม
62133024284 นางสาวธนาภรณ� เต็มพร1อม
62133024285 นางสาวกนกพร รุ6งสวัสด์ิ
62133024286 นางสาวกมลทิพย� พรมนุ1ย
62133024287 นายอับดุลรอศักด์ิ สานิง
62133024288 นางสาวดารารัตน� สิทธิฤทธ์ิ
62133024289 นายอาลิฟ ดลภาค
62133024290 นางสาวฟาดีละห� สาเมาะ
62133024291 นายสรายุทธ สาบวช
62133024292 นางสาวรวิวรรณ เพ็งอุบล
62133024293 นางสาวเนตรชนก บัวผุด
62133024294 นางสาวนันทนา สุวรรณพงษ�
62133024295 นางสาวภัคนันท� เจริญศรี
62133024296 นางสาววันทนา เงดหมาน
62133024297 นางสาวกนกวรรณ มูลพา
62133024298 นางสาวรุนณดา ศุภรส
62133024299 นางสาวรุ6งทิพย� จีระพันธ�
62133024300 นางสาวสิโรชา แสนเจริญ
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62133024301 นางสาวภาปกรณ� ภูมิศิริไพบูลย�
62133024302 นางสาวพิมพ�ชญาดา อักษรชื่น
62133024303 นายอิมรอฮีม ทิ้งน้ํารอบ
62133024304 นางสาวผกามาศ เฟY[องรุ1ง
62133024305 นางสาวกูอานีซ?ะ รงโซะ
62133024306 นายทศพล อริยะพงศ�
62133024307 นางสาวผกาวดี โชคชัย
62133024308 นางสาวนันทิกานต� จันทร�ณรงค�
62133024309 นางสาวฟBฎลาตีย� มะนอ
62133024310 นางสาวกนกวรรณ สุทธิพันธ�
62133024311 นายกิตติศักด์ิ เพียรมิตร
62133024312 นางสาวมารีแย แวอูเซ็ง
62133024313 นางสาวดุจดาว สิงห�คํา
62133024314 นางสาวปฏิมา นาราวัน
62133024315 นางสาวปริญญาภรณ� ศิริกุล
62133024316 นางสาวกรชนก ใจภักดี
62133024317 นางสาวนวลสุคนธ� ชูทอง
62133024318 นางสาวณัฐกานต� สุขทอง
62133024319 นายแวอูมา หะยีเปาะซู
62133024320 นางสาวณัฏฐณิชา ยอดยางแดง
62133024321 นางสาวสุนิสา สุเณ
62133024322 นายธรรมนคร เชื้อจีน
62133024323 นายพงศภัค แซ6เลี่ยว
62133024324 นางสาวนลินี ไชยเซ6ง
62133024325 นางสาวสุณัฐชา เซ6งอั้น
62133024326 นางสาวพุธิตา ปานศิลา
62133024327 นายสิทธิชัย เขียวเข็ม
62133024328 นายมณีรินทร� นิลตีบ
62133024329 นางสาวป�ยวรรณ แก1วจันทร�
62133024330 นายอดินันทร� มาหามะ
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62133024331 นางสาวนลัทพร สรรเสริญคุณ
62133024332 นายจิรานุวัฒน� พร1อมมูล
62133024333 นายฐิติพงศ� คุ1มศรีไวย
62133024334 นางสาวนิตยา แซ6ชี
62133024335 นางสาวนูรีดา จะปะกิยา
62133024336 นายกิตติพร สุวรรณมณี
62133024337 นายวทัญWุต เพ็งนุ6น
62133024338 นางสาวสุภาพร ศรีปาน
62133024339 นางสาวสุพัทตรา แจ6มกระจ6าง
62133024340 นางสาวประติภา มณีรัตน�
62133024341 นายวัชรพล วงศ�ชนะ
62133024342 นางสาววาทินี พรหมดวง
62133024343 นายอุสมาน มะดีเยาะ
62133024344 นางสาวสุกัญญา ดุสา
62133024345 นายกิตตินันท� เกือกทอง
62133024346 นางสาวเบญจมาศ โสภะถา
62133024347 นางสาวธิดารัตน� นิลละออ
62133024348 นางสาวณัฏฐณิชา ชัยกิจ
62133024349 นางสาวศุทธินี เส1งรอด
62133024350 นางสาวสารายา เปาะโซะ
62133024351 นางสาวรุสนี มะ
62133024352 นางสาวธัญญาภรณ� พรมมินทร�
62133024353 นางสาววรรณวดี พัดทะนี
62133024354 นายนะโม สอนทิม
62133024355 นางสาวพนิดา หิรัญพิจิตร
62133024356 นางสาวนันทพร วิลาทร
62133024357 นางสาวพีชยา สมสู6
62133024358 นางสาวพุทธิกานต� ไชยเสนะ
62133024359 นายอับดุลเลาะฮ� นารอยี
62133024360 นางกนกอร สุวรรณลี
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62133024361 นายวีรวิชญ� จันทรกําเนิด
62133024362 นางสาวอัมพกา พูลประภัย
62133024363 นางสาวรนิดา วุฒิขจรโชค
62133024364 นางสาวนูรุลฮูดา ตรีมีน
62133024365 นางสาวสุทธิดา กาเหย็ม
62133024366 นายดาริต ดวงตา
62133024367 นางสาวอามีนา มรรคาเขต
62133024368 นางสาวน้ําทิพย� รัตนคีรี
62133024369 นายอภิเดช กันตังกุล
62133024370 นางสาวณัฐธิดา สุดจันทร�
62133024371 นางสาวนาตยา วาโยะ
62133024372 นางสาวธิติสุดา นวลจันทร�
62133024373 นางสาวสุนิสา จูดเดช
62133024374 นางสาวหวันมรียัม หมะหลี
62133024375 นางสาววริศรา ลาลําโกน
62133024376 นางสาวไลลา เลาะสุหลง
62133024377 นายภาสกร สุญาสิทธ์ิ
62133024378 นางสาวกฤติมา นวลแก1ว
62133024379 นางสาวสุกรียะห� มะแอ
62133024380 นางสาวมูนีเราะ เจ?ะรานิง
62133024381 นางสาวณฐิกา เพ็งแก1ว
62133024382 นายธัญญาฤทธ์ิ ทองนุ6ม
62133024383 นางสาวเจ?ะอัยนาฮ� เหมรา
62133024384 นายจิตรกร แก1วประดับ
62133024385 นางสาวสายสุณีย� แปะใส1
62133024386 นางสาวรูฮานี แวกะจิ
62133024387 นางสาวซูไบรด?ะ อีซอ
62133024388 นายปุรเชษฐ� พรมชู
62133024389 นางสาวลัทธิพร คงพันธ�
62133024390 นางสาวเจนจิราภรณ� ธรรมสโร
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62133024391 นางสาวจิรวรรณ คงตุก
62133024392 นายมารุตพงศ� ขุนพิทักษ�
62133024393 นางสาวอภิญญา ชูช6วย
62133024394 นายนพสรณ� แก1วก6อเก้ือ
62133024395 นางฝนทิพย� แก1วทอง
62133024396 นางสาววนิตา นิจพันธ�
62133024397 นางสาวมินธนัน พรมภักดี
62133024398 นายจิรพงศ� บัวพรหม
62133024399 นางสาวโศภิยา พงศ�จันทรเสถียร
62133024400 นายณัฐวัชร� ศรีละมุล
62133024401 นางสาวรุสนี นาแว
62133024402 นางสาวพรรณศิริ แพงมี
62133024403 นายเจ?ะฮาซัน เจ?ะมะลี
62133024404 นายธณวัฎ นาคเพ็ง
62133024405 นายมุฮัมมัดฟาฎิล ดาแลหมัน
62133024406 นางสาวนิตยา ซะยานัย
62133024407 นางสาวมารียะห� มาปะ
62133024408 นางสุภาพร กาเจ
62133024409 นางสาวกมลลักษณ� ขุนหลัด
62133024410 นางรุสมีนี มะยาแมง
62133024411 นางสาวโศรยา ยะปา
62133024412 นางสาวอังคณา เหรียญรุ6งโรจน�
62133024413 นางวิลาวัณย� ศิรินุพงศ�
62133024414 นางสาวสุชาดา วิใจ
62133024415 นางสาวทยาตา แซ6ว6อง
62133024416 นางสาวฮัซซูน6า ดอแนเล?าะ
62133024417 นางสาวรุ6งไพลิน ทรงไตรย�
62133024418 นางสาวจันทร�ศิริ หนูเอียด
62133024419 นางสาวอุมา บิลละหีม
62133024420 นางสาวฝาตีเม?าะ เสะและ
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62133024421 นางสาวแก1วเพ็ญภาส ขาวมัน
62133024422 นายกิตติศักด์ิ ปรีชาชาญ
62133024423 นายปาฏิหาริย� บูชาร�ลี
62133024424 นางสาวนวพร หลีหมัน
62133024425 นายอาห�หมัด เจะแว
62133024426 นายยศพนธ� กิตติบุญญาทิวากร
62133024427 นางสาววิภา คงคาลิหมีน
62133024428 นางสาวมาซนิง เปาะแม
62133024429 นายวรวิชญ� โสธะโร
62133024430 ว6าที่ ร.ต.หญิงอังสนา ยีสมัน
62133024431 นางสาวพรพฤกษา จิเวศพงศ�
62133024432 นางสาวดรัลพร พรมเพชร
62133024433 นางสาวนาฎฤดี คงแดง
62133024434 นางสาวศิริรัตน� วิลัยพงค�
62133024435 นางสาวกูมาซือนา ต6วนสะมะแอ
62133024436 นางสาวทัศนีย� อุทัยสุริ
62133024437 นางสาวสุไฮลา ปายอ
62133024438 นางสาวธนภรณ� ทองแท6น
62133024439 นายต?อบรอนี วิเชียร
62133024440 นางสาวปาลิตา ศึกสม
62133024441 นางสาวนุรอัยนี ยีลาดอ
62133024442 นายภรภัทร นนท�พจี
62133024443 นางสาวนฤมล เรืองศรีรัตน�
62133024444 นายสรทรรศน� ชูเชิด
62133024445 นายสุธี จุ1งลก
62133024446 นางสาววรรณรัตน� สองเมือง
62133024447 นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง
62133024448 นางสาวพัชรินทร� ศิริรักษ�
62133024449 นางสาวกัญญารัตน� ธัญนิธิดล
62133024450 นางสาวอัญชลี พ่ึงแสง
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62133024451 นางสาวแวฟBตมี แวหะยี
62133024452 นายอดินันต� ยามาสัน
62133024453 นายศักด์ิชัย สุวรรณชาตรี
62133024454 นางสาวอัสหมะ หะยียูโซะ
62133024455 นายมูฮําหมัดดีน สะมะแอ
62133024456 นายแวอาลี แวสะแม
62133024457 นางอัรบีฮัมดาฮ� นาคบรรพต
62133024458 นายสิทธิโชค รักษาวงค�
62133024459 นายกรกฎ แก1วดี
62133024460 นายธุวานนท� ทองเจริญ
62133024461 นางสาวกูอาสิหรา บิสนุม
62133024462 นางสาวอาซีเย?าะ หะเด็ง
62133024463 นายคมกฤษ� ติรอํานวย
62133024464 นางสาวหัทยา รัตนะ
62133024465 นางสาวสจิกา ศรีสุขใส
62133024466 นางสาวอิสริยาภรณ� อภิชาติวิวรรธน�
62133024467 นางสาวนูรีฮัน ลายามุง
62133024468 นายจักรกฤษด์ิ ขวัญทอง
62133024469 นางสาวกวิสรา ผกาแก1ว
62133024470 นายอับดุลกอเดร� อาบูถัดสา
62133024471 นางสาวสุวนันท� จันสีมุ6ย
62133024472 นางสาวขวัญฤดี คุ1มชํานาญ
62133024473 นางฝาติม?ะ รอหีม
62133024474 นายณัฐิวุฒิ แซ6ต้ัง
62133024475 นายอัสมัน อีแต
62133024476 นางสาวจิรวรรณ ขําตรี
62133024477 นายอิทธิชัย เมหิ
62133024478 นางสาวณัติธิกาญจน� งามจรัส
62133024479 นางสาวนฤพร ทองชู
62133024480 นางสาวพัชราวดี ศรประสิทธ์ิ
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62133024481 นางสาวนันทฉัตร คงทองเอียด
62133024482 นางสาวอลิษา รัตนพันธ�
62133024483 นางสาวนูรไอดา สะมะแอ
62133024484 นางสาวเสาวลักษณ� ไข6เส1ง
62133024485 นางสาวสุไวบ?ะ หะยียามา
62133024486 นางสาวศิริพร แซ6ยับ
62133024487 นางสาวพัฑฒิดา บุระชัด
62133024488 นางสาวมนัสชนก แพรกบรรเทิง
62133024489 นายธนาธิป แดงมณี
62133024490 นางสาวจิรนันท� จันทร�อักษร
62133024491 นางสาวศรีพินิจ มีชนะ
62133024492 นางสาวกนกวรรณ เพชรทองขาว
62133024493 นายณัฐวุฒิ คงบางปอ
62133024494 นางสาวภัทรานิษฐ� พิสุทธ์ิเธียร
62133024495 นางสาววรรณตา รักชูชื่น
62133024496 นางสาวกัณหา สิริสัมพันธ�
62133024497 นางสาวสุกัญญา จิตตัง
62133024498 นางสาวกาญจนา แสงแก1ว
62133024499 นายธีรณัฐ ปุตสะ
62133024500 นางสาวพรปวีณ� เหนี่ยวทอง
62133024501 นางสาวสุภากร บุณยาธิการวสุ
62133024502 นางสาวชญานิศ ช6างแกะ
62133024503 นางสาวจิราวรรณ ศรีสุข
62133024504 นายอีซา ปาไหน
62133024505 นางสาวดวงดาว ฆังมะโน
62133024506 นางสาวเจนจิรา โกศล
62133024507 นางสาวนัจวา คาเดร�
62133024508 นายสุรชัย ทองอร6าม
62133024509 นายป�ยะศักด์ิ ด1วงช6วย
62133024510 นางสาวอวัสดา แดงคง
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62133024511 นางสาวสายฝน สอระมัน
62133024512 นางสาวรัตนา วิเชียร
62133024513 นางสาวกรรณิการ� แซ6หลี
62133024514 นางก่ิงกาญจน� สุวรรณรักษา
62133024515 นางสาวนูไรฮาห� อาบู
62133024516 นายกฤษฎา ประกอบกิจ
62133024517 นางสาวโรสิตา มะดีเย?าะ
62133024518 นางสาวรัตติกาล นิรันรัตน�
62133024519 นายอาติฟ สาเหาะ
62133024520 นางสาวกนกวรรณ� ลัทธิธรรม
62133024521 นางสาวจิรนันท� มุขวัลย�
62133024522 นางสาวศิริทร สาราลักษณ�
62133024523 นางสาวอริศรา วงศ�ชนะ
62133024524 นางสาวบงกช โสธะโร
62133024525 นางสาวฮุสนีญาญ� อาแว
62133024526 นางสาวกาญจนา กาฬสินธุ�
62133024527 นางราตรี สวนแก1ว
62133024528 นายฟารุด หลีนุ6ม
62133024529 นางสาวปภาดา จงจิตต�
62133024530 นางสาวนิอาดีละห� จะปะกิยา
62133024531 นางสาวบุณยอร ทองนุ6น
62133024532 นางสาวศุภลักษณ� จวงทอง
62133024533 นายพิชเญศ หม่ืนละม1าย
62133024534 นางสาวลิดียา อับดุลรอมัน
62133024535 นางสาวสิรินยา วิฑูรย�พันธ�
62133024536 นายสุริยา แก1วเกาะสะบ1า
62133024537 นางสาวเจนจิรา ยอดคง
62133024538 นางสาวอรณา ทองเล็ก
62133024539 นางสาวรุ6งฤดี สุขแก1วมณี
62133024540 นางสาวอาอีซะห� แวนาเห็ง
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62133024541 นายพิศิษฐ� ช6วยพิชัยเกษม
62133024542 นางสาวอภิสรา จันทร�สว6าง
62133024543 นางสาวอาอีฉะ พัฒนประดิษฐ�
62133024544 นายต6อศักด์ิ จันทร�สาม
62133024545 นางอารมณ� หมัดอาดํ้า
62133024546 นางสาวนิออน แก1วลูก
62133024547 นางสาวจุฑาทิพย� จิตนุกูล
62133024548 นายธนบดี มีสัจจานนท�
62133024549 นายสกนธ� วิเชียรรัตน�
62133024550 นางสาวนัฎศิมา จุไรพันธ�
62133024551 นายณัฐวุฒิ เทพอักษร
62133024552 นางสาวรอบีอ?ะ บ6ายศรี
62133024553 นางสาวซารีนา บินรัตแก1ว
62133024554 นางสาวณิชากร ปรีชา
62133024555 นางสาวป�ยฉัตร รําเพย
62133024556 นางสาวธันยาภรณ� มะโนสนีย�
62133024557 นางสาวกนกวรรณ ชิณวงศ�
62133024558 นางสาวศศิธร คงแก1ว
62133024559 นายซุลกิพลี ต6วนมิหน1า
62133024560 นางสาวซัลวา สีเดะ
62133024561 นางสาววาสนา จิตรเวช
62133024562 นายวันนูรดีน สาเมาะ
62133024563 นางสาวกชพร พานแพน
62133024564 นางสาวจุฬารัตน� จิรานุกรม
62133024565 นางสาวมาดีฮาห� โต?ะตาหยง
62133024566 นายสิทธิศักด์ิ จันทร�คง
62133024567 นางสาวป�[นใจ คงขาว
62133024568 นางสาวนัจมี อาจหลัง
62133024569 นายนิรุทธ� อรุณลิ่มสวัสด์ิ
62133024570 นายอัสลัน บิงดอเลาะ
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62133024571 นายธนพนธ� ธรรมสโร
62133024572 นางสาวสุดฝBน สุวรรณมณี
62133024573 นางสาวนลินี ศรีสารคาม
62133024574 นางสุนิสา นุ1ยแนบ
62133024575 นางสาวนูรมา อาแว
62133024576 นางสาววารี ราชแปJน
62133024577 นางสาวเกตสุดา แก1วจันทร�
62133024578 นายอิสคันดาร� มะมิง
62133024579 นางสาววรรณา หมานระโต?ะ
62133024580 นางสาวอัญชลี อัมพรวิวัฒน�
62133024581 นางสาวมาดีฮะห� เลาะยะผา
62133024582 นางสาวกัลยาภรณ� คงเทพ
62133024583 นายกิตติศักด์ิ มรรคาเขต
62133024584 นางสาวสุธางศุ�รัตน� บุญเกิด
62133024585 นางสาวมานิตา สังข�สม
62133024586 นายซาฟ�ด มะดาโอ?ะ
62133024587 นางสาวอัญชิสา วัชราภรณ�
62133024588 นางพรทิพย� ชายสงค�
62133024589 นางสาวน้ําฝน บุญไพโรจน�
62133024590 นายสถาพร แซ6เฉ้ียง
62133024591 นางสาวธันย�ชนก รักขนาม
62133024592 นางสาวกิสติน6า เจ?ะหนุ6ม
62133024593 นายป�ยวัฒน� วิศาล
62133024594 นางสาวนูรอยฮัน มะลา
62133024595 นางสาวนาเรศ ตุดบัตร
62133024596 นางสาวภาวดี สะหะวิริยะ
62133024597 นางสาวพรรณธัญญาภรณ� ทรัพยากรเอก
62133024598 นางสาวรจนา รัตนโชติ
62133024599 นายภาคีนันท� จงจิตร
62133024600 นางสาวเพ็ญศิริ มัจฉา
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62133024601 นายอนันต� หวังถึก
62133024602 นางสาวนิสารีหะ เปาะเตะ
62133024603 ว6าที่ร1อยตรีหญิงภัทรวดี คชกาญจน�
62133024604 นางสาวกฤตยา เพชรนุ1ย
62133024605 นางสาวนันทิชา บุญละเอียด
62133024606 นางสาวภูรีภรณ� สุกศรี
62133024607 นางสาวนุรไอณี สะมาแอ
62133024608 นางสาวนูรีมาลย� ลาเต?ะ
62133024609 นางสาวอริสา เสรีกําธร
62133024610 นางสาวนันท�ชนก ต้ิงเพ็ง
62133024611 นายพงศ�พิชญ� บุญคง
62133024612 นางสาววิลาสินี หนูหมาน
62133024613 นางวรลักษณ� แก1วเอียด
62133024614 นางสาวสุทธิดา สุวลักษณ�
62133024615 นางสาวอาภรณ� หลังยาหน6าย
62133024616 นายนรานันท� เซะมิง
62133024617 นางสาวเจมขวัญ เกยุรินทร�
62133024618 นายพิธาน ดลหมาน
62133024619 นางสาววิลาวัณย� สุขไกร
62133024620 นางสาวสุนิสา แตงโม
62133024621 นางสาวศศิกร ธรรมโชติ
62133024622 นางสาวจิรภัทร ขุนฤทธ์ิ
62133024623 นางสาวดารารัตน� ไชยลาภ
62133024624 นายมุฆลิศ อารง
62133024625 นางสาวนริสา สมัครหานาย
62133024626 นางสาวณัฐพร แดงดี
62133024627 นายอิสมาแอ สาและ
62133024628 นางสาวรัตนา ชูสิงห�แค
62133024629 นางสาวธนิชญา บุญท6วม
62133024630 นางสาวอรพรรณ โมลิโต
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62133024631 นายวินัย ละไม
62133024632 นางสาวชนม�ณภัทร เพชรรังษี
62133024633 นายแวริดวัน เจ?ะอุบง
62133024634 นางสาวจรุภรณ� หวันเหม
62133024635 นายแวมูฮําหมัด มูนะฮ�
62133024636 นายมูหามัดนุร มะเส็ง
62133024637 นางสาวป�[นอนงค� ศรีภักดี
62133024638 นางสาวกันต�สุดา ป�[นทองคํา
62133024639 นางสาวหายาตี สะนิ
62133024640 นางสาวกัตติกาญจน� คชรัตน�
62133024641 นายศรัณยู ข6ายม6าน
62133024642 นางสาวซาปDน6า สะหมัน
62133024643 นางสาวสุชาดา แก1วมณี
62133024644 นางสาวนูรียาตี เปาะฮีแต
62133024645 นางสาวสุดาทิพย� ชุมทอง
62133024646 นางสาวฟ�รดาว เหล็มเล?าะ
62133024647 นายมูฮัมหมัดริสมัน มะหะมิง
62133024648 นางสาวอนุสรา หลีหาด
62133024649 นางสาวภัทราพร สุขเนาว�
62133024650 นางฮาหยาด บูนํา
62133024651 นางสาวพิชามาศ เชาว�ชัย
62133024652 นายทิวากร คชรัตน�
62133024653 นายป�ยะณัฐ เขียวนุ1ย
62133024654 นางสาวจินตทรรศน� หว6าหลํา
62133024655 นายสรธัญ รอดรักษา
62133024656 นางสาวศุภรัตน� บุญรัตน�
62133024657 นางสาววัชราภรณ� ณิชากรพงศ�
62133024658 นางสาวซอบารียะห� ยีหามะ
62133024659 นางสาวพิรเดา ดอกา
62133024660 นางสาวพาริดา ชัยฤทธ์ิ

หน1า 822 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133024661 นางสาวพนิดา ขวัญทอง
62133024662 นายพศกฤษ วงศ�อุทัย
62133024663 นางสาวภัทริกา หรอสา
62133024664 นางสาวสุดารัตน� ยอดประสิทธ์ิ
62133024665 นางสาวลักษิกา พานิชการ
62133024666 นางสาวศศิภา ปBดออด
62133024667 นางสาวนนทิญา ลาเตะ
62133024668 นางสาวตัสนีม อูระวัฒน�
62133024669 นางสาวสุดารัตน� ชํานิธุระการ
62133024670 นางสาวมัลลิกา ไชยพูล
62133024671 นางสาวสุธิดา สุขสมบูรณ�
62133024672 นายพาณิชย� เกตุชาติ
62133024673 นายฐิพัฒน� ไชยบัญดิษฐ�
62133024674 นางสาววราทิพย� สุวรรณโณ
62133024675 นางสาวปลายฟJา ช6วยประสม
62133024676 นางสาวกนกวรรณ คมสัน
62133024677 นายพีรวัฒน� บุญแนบ
62133024678 นางสาวฮามีละห� เจ?ะเละ
62133024679 นางสาวณัฐธิดา ดําหม6อง
62133024680 นางสาวดวงดาว บํารุงวงศ�
62133024681 นางจารุวรรณ แก1วรัตนะ
62133024682 นายธัชพล บุญเก้ือ
62133024683 นางสาวสุจารี เสนีย�วงค�
62133024684 นางสาวบิลกีส เซ็งสาเมาะ
62133024685 นางสาวกัญญาณัฐ จํานงค�
62133024686 นางสาวชนิกานต� ทิศเมือง
62133024687 นายจตุรงค� เหล6าจินวงศ�
62133024688 นายสิทธิชาติ บุญกาญจน�
62133024689 นางสาวภัทรวดี เตชะศิริกุลทอง
62133024690 นายอภิเชษฐ� บินบอสอ
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62133024691 นางสาวนิมัสนี ระเด6นอาหมัด
62133024692 นางสาววันคอปเซาะห� ยาแม
62133024693 นางสาวจุฑามณี หนูมาก
62133024694 นางสาวอัชฌา พรหมสังฆะหะ
62133024695 นางสาววาสนา รักขะนาม
62133024696 นางสาวอังคณา เขียวขํา
62133024697 นางสาวณัชชนม� ศิริสภาภรณ�
62133024698 นางสาวนิธิวดี พุดคุ1ม
62133024699 นางสาวนูรยันนะห� ตาเยะ
62133024700 นางสาวยุวดี ศรีนพรัตน�
62133024701 นางสาวฐิตา สุวรรณเรืองศรี
62133024702 นายอิหซาน มะมิง
62133024703 นางสาวสุไฮลา บินมะนอร�
62133024704 นางสาวสุพิชญา คชกาญจน�
62133024705 นางสาวเอนซาน ตอยิบฌูโกร�
62133024706 นายพีรพล หนูหมาด
62133024707 นางสาวสุมนฑา พลรักษ�
62133024708 นางสาววิลาวรรณ อินทสุข
62133024709 นายอับดุลฮาฟDซ สาและ
62133024710 นายธัชธรรม� คงมี
62133024711 นางสาวชิดชนก สวนอินทร�
62133024712 นายเสกศักดา สวัสดี
62133024713 นางสาวจีรนันท� เขียวมาก
62133024714 นางสาวญาณิศา เสน
62133024715 นางสาวดาหวัน ชอบงาม
62133024716 นายพีรพล บุญมี
62133024717 นางสาวสุวรินทร� แก1วสุริยันต�
62133024718 นางสาววรรณิภา บุญศาสตร�
62133024719 นางสาวนูรฮายาตี เจ?ะเตะ
62133024720 นางนาปDสะ สาอิ
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62133024721 นางสาวเจนจิรา หม่ืนระย1า
62133024722 นายปราโมทย� เพชรสุข
62133024723 นางสาวกมลรัตน� ไชยวงษ�
62133024724 นางสาวเมธิญา เอียดทองดํา
62133024725 นางสาวกนกวรรณ ชาติ
62133024726 นางสาวโซเฟDย สือแม
62133024727 นางสาวเสาวภาคย� ทิพย�สงคราม
62133024728 นายนราธิป วิหะกะรัตน�
62133024729 นางสาวธนิศรา ภูววิมล
62133024730 ว6าที่ร1อยตรีหญิงรัตนาพร โกเมศ
62133024731 นายอับดุลเลาะ สาหลํา
62133024732 นางสาวจินดารัตน� จุลพันธ�ธนัส
62133024733 นางสาวดารารัตน� มุนิโน
62133024734 นางสาวมารีณี ยีดิง
62133024735 นางสาวอมรรัตน� เอี่ยมศรี
62133024736 นางสาวฟาดีละห� มะเซ็งปาโล?ะ
62133024737 ว6าที่ รต.ณัฐพงศ� กาเหย็ม
62133024738 นางณัฐรุจา สองเมืองหนู
62133024739 นางสาวจุฑาทิพย� แซ6ลิ่ม
62133024740 นางสาวกชกร บุญศิริ
62133024741 นางสาวชนม�ชนก ขุนสวัสด์ิ
62133024742 นางสาวสุภาภรณ� สุบาโกย
62133024743 นางสาวสามินี สุขเอียด
62133024744 นางสาวสุจิราพร โอภาศรีโรจน�
62133024745 นางสาวศศิธร เสียมไหม
62133024746 นายนภดล จันวิไชย
62133024747 นางสาวนุจรี แซ6ลก
62133024748 นางสาวสุนิตา นพวงค�
62133024749 นางสาวปรางค�ทิพย� ขณะรัตน�
62133024750 นายสกล ปริศวงศ�
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62133024751 นายพงศกร ยายี
62133024752 นายกิตติพล หมวดใหม6
62133024753 นางสาวโซไลดา มะหมัด
62133024754 นางสาวศิวดาต์ิ อักษรอธิบดี
62133024755 นางสาวนิลุบล ปBดภัย
62133024756 นางสาวอานาตี เล็งนู
62133024757 นางสาวณัฐกานต� มากสุวรรณ�
62133024758 นางนิตยา สุคนธรัตน�
62133024759 นางสาวศิรินันท� เทพกิจ
62133024760 นายอันวา ดาโอ?ะ
62133024761 นายนัฐพงศ� แก1วชู
62133024762 นางสาวเฟาซียะห� แตแม
62133024763 นางสาวสุกัยดา ยาหมาย
62133024764 นางสาวอุบลวรรณ หนูสวัสด์ิ
62133024765 นางสาววรรณศิกา สามารถ
62133024766 นายธีระพัฒน� ส6งแสงรัตน�
62133024767 นายศดายุทธ นวลหอม
62133024768 นางสาวนงนาถ ธรฤทธ์ิศรี
62133024769 นายอนุชิต ดําสุข
62133024770 นางสาวเตชินี จันทรบุรี
62133024771 นายปฏิพล ศักพันธุ�
62133024772 นางสาวจริยา ธรรมวรรณโณ
62133024773 นางสาวจิรา ตาเย?ะ
62133024774 นายภรัณยู อุไรกิจ
62133024775 นางสาวพิมชนก ยางทอง
62133024776 นางสาวทิพย�รัตน� สุวรรณยุหะ
62133024777 นางสาวตรีรัตน� ช6วยแท6น
62133024778 นางสาววราภรณ� สําราญ
62133024779 นายธัญเทพ สุริยปราการ
62133024780 นางสาวฮาซานะห� หายอ
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62133024781 นายอดิสรณ� ดอเลาะ
62133024782 นางสาวนิมัสนา นิตีมุง
62133024783 นางสาวดุณริยา อารุมาณี
62133024784 นางต6วนฮัสนะห� กูมูดอ
62133024785 นางสาวสุภาวดี ชอบพิทักษ�
62133024786 นางสาวนิรัชฌา จันทโกมุท
62133024787 นายนภสินธ� สุวรรณลักษณ�
62133024788 นางสาวมัสซูวิน ยูโซะ
62133024789 นายธวัชชัย ปานแก1ว
62133024790 นางสาวชนิภา อัมพวัน
62133024791 นายชนก แต1นิวัฒน�สกุล
62133024792 นางสาวนูรีตาร� ซูแว
62133024793 นางสาวชนิตา สังขชาติ
62133024794 นางสาวสิริกาญจน� ปB[งมาก
62133024795 นางสาวนพนาฎร� บุญศรีรัตน�
62133024796 นางสาวลาตีปะ สะอะ
62133024797 นายปรีชา จําปากลาย
62133024798 นายวรพล สุขแก1ว
62133024799 นางซาลีนา เงาะ
62133024800 นางสาวภาวิณา ชัยศิริ
62133024801 นางสาวนาซีปะห� ดอเลาะ
62133024802 นางสาวณัฐวรรณ ถาพรสวัสด์ิ
62133024803 นางสาววรุณีย� ชิกวี
62133024804 นายธนาธร ทองสุกแสง
62133024805 นายซูลกีฟลี มาหะมะ
62133024806 นางสาวนภสอร ด6านราชัยมงคล
62133024807 นายมะรอกี อาลี
62133024808 นางสาวคอลีเยาะ จารู
62133024809 นางสาวนูรุลฮัสหน?ะ หะแวมะ
62133024810 นางสาวรุสนาณี แยนา
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62133024811 นางสาวซาวานี มามะ
62133024812 นางสาวภัสสร นิติคุณ
62133024813 นายภาณุวัฒน� ประนอม
62133024814 นางสาวณัชวา กาเจ
62133024815 นายธานินทร� ลาภวงศ�
62133024816 นางสาวธัญญมาศ ชอบงาม
62133024817 นางสาวธมลวรรณ กุลวิจิตร
62133024818 นางสาวนูรฮาวาตี สะเมาะ
62133024819 นางสาวนาฏกานต� ศรีลิขิตร
62133024820 นางสาวปริญญารัตน� ทองสังข�
62133024821 นางสาวกิติยา เย6าฝู\
62133024822 นางสาวช6อเพชร ย6อมสวัสด์ิ
62133024823 นายธีรวัฒน� สุวรรณ�โพธ์ิสุทธ์ิ
62133024824 นายณัฐปคัลภ� เสือพล
62133024825 นายระฮ�มัต อูมา
62133024826 นายกฤษดา เผือกทอง
62133024827 นางสาวชาคริยา กองเอียด
62133024828 นางสาวชนันดา จิสวัสด์ิ
62133024829 นางสาววิลาวรรณ จิตรตรง
62133024830 นางสาวศิริมาศ เอกสินธุ�
62133024831 นายณัฐกาญจ� ชุมทอง
62133024832 นางสาวชาลินี อัตปBญญา
62133024833 นายรัชชานนท� แก1วหมุน
62133024834 นายต6วนฮูซัยฟD หะยีสะอุ
62133024835 นางสาวรุ6งฤทัยรัตน� เดชะ
62133024836 นางสาวนุสบา สันหละ
62133024837 นางสาวจิราภรณ� บุญจันทร�
62133024838 นางสาวสินีรัตน� แสงสุรีย�
62133024839 นางสาวนูรมา บาโง
62133024840 นางสาวนูรี แวอาแซ
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62133024841 นางสาวฮุสณา สารีกะ
62133024842 นางสาวกูตัสนีม วานิ
62133024843 นางสาวปวีณา กิมาคม
62133024844 นางสาวพรไพลิน ม่ันคง
62133024845 นางสาวชนิศา ฉิมรักษ�
62133024846 นายอาสีด สะอา
62133024847 นางสาวฮาซือนี มะสลอง
62133024848 นางสาวโรสวาตี รอเซะ
62133024849 นางสาวซานีซา แวอาลี
62133024850 นางสาวแวมารียัม มะรอแม
62133024851 นางสาวอานาร� วากูรอัจญวัฎ
62133024852 นางสาวตุลยา กาสิกา
62133024853 นางสาวนูรีซัน มูหะมะเย็ง
62133024854 นางสาวกนกวรรณ สันหมาด
62133024855 นางสาวนภัสสร ยกศิริ
62133024856 นางสาวสุมาลี แคล1วพงษ�
62133024857 นางกัญญ�ณัชชา อ6อนปล1อง
62133024858 นางสาวอรนัท วิศพันธุ�
62133024859 นางสาวปาณิสรา ไชยธาดา
62133024860 นางสาวอามีนะห� จารู
62133024861 นายมนธรรศ ศรีตมะกุล
62133024862 นางสาวณัฐรดี นิตย�จรัล
62133024863 นางสาวเยาวพาณี ลุ1งบ1าน
62133024864 นางสาวภนิดา ศุภนิมิตรวรกุล
62133024865 นางสาวนูรุลฮุสนา วานิ
62133024866 นายธนาคาร ชาติดํา
62133024867 นางสาวณิชาภัทร สุขะกา
62133024868 นางสาวจินตนา รักแดง
62133024869 นางสาวธันยาภรณ� ขวัญทองย้ิม
62133024870 นายธนพงษ� สุขยามผล
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62133024871 นางสาวอิสริญา คงศรี
62133024872 ว6าที่ ร.ต.หญิงพนิดา ปลอดคง
62133024873 นางสาวธนพร วิทยพันธ�
62133024874 นางสาวรอฮานิง สามารอเดน
62133024875 นางสาวจันทิมา พรหมแก1ว
62133024876 นางปวีณา สยมภาค
62133024877 นางสาวซูซานา หะยีมะ
62133024878 นายศรายุทธ� สยามพันธ�
62133024879 นางสาวไซนูร วาหะ
62133024880 นางสาวนุสรีณา มะและเด็ง
62133024881 นายสิงหา นิลปBกษ�
62133024882 นางสาวไรฮาน ปDยา
62133024883 นางสาวไฮฟะต� มะมิง
62133024884 นางสุวันดี รัตนวงศ�
62133024885 นางสาวนัฐติยา รักษาชล
62133024886 นางสาวป�ยนาถ ธาระพันธุ�
62133024887 นางสาวกาญดา ทองหนัน
62133024888 นางสาวธัญพร งามอยู6
62133024889 นางสาวคอลีเย?าะ บอเหง
62133024890 นางสาวนภัสชล รัตนสิงห�
62133024891 นายป�ยพัชร� ภักดี
62133024892 นางสาวลินดา สุภาพ
62133024893 นางสาวชัชฎาภรณ� นาคแก1ว
62133024894 นายคเนย� สุวรรณมะโน
62133024895 นางสาวกุลภาภร ยอดรัตน�
62133024896 นางสาวฟ�รดาวส� วิชา
62133024897 นายกันตพงศ� สัญญาโน
62133024898 นางสาวสุธิมา รัตนกันทา
62133024899 นางสาวดาราลักษณ� ซ่ือสกุล
62133024900 นางสาวกนกวรรณ ถีราวุฒิ
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62133024901 นางสาววริศรา รุ6งเรือง
62133024902 นางสาวประสิตา ขุนฤทธิรงค�
62133024903 นางสาวสิรินภา พันธชิต
62133024904 นายซูกิฟลี สาอิ
62133024905 นางสาวลลิตา แซ6ต้ัน
62133024906 นางสาวยลฤดี เพชรนก
62133024907 นางสาวสุไรด1า ถกเอียด
62133024908 นางสาวการีหม?ะ เจ?ะดือราแม
62133024909 นางสาวนรินทร ไชยภักดี
62133024910 นางสาวจุวัยนีย� ยีวา
62133024911 นายสถาพร เรืองสังข�
62133024912 นายวิศรุต สุขสวัสด์ิ
62133024913 นางสาวกฤษณา สุขสุวรรณ
62133024914 นางสาวนาอีฟ แวยายอ
62133024915 นายอนัส บากา
62133024916 นายคมเข1ม ชูแก1ว
62133024917 นางสาวสุนันต� ยุทธชัย
62133024918 นางสาวธีรกานต� ผิวแก1ว
62133024919 นางสาวต6วนซุไรนี นิกะจิ
62133024920 นางสาววลัยพร เมืองแก6น
62133024921 นายสุเมศ ผลทอง
62133024922 นายพงศกร ไชยรงค�
62133024923 นางสาวนาสีตอ โดมิ
62133024924 นางสาวยุวธิดา ทองแดง
62133024925 นางสาวอารดา นพรัตน�
62133024926 นางสาวรอฮานา เจะหามะ
62133024927 นางสาวฝารีด?ะ ปานเส็ม
62133024928 นางสาวสุวภัทร เพชรชโน
62133024929 นางสาวพัชรินทร� ศรีขวัญ
62133024930 นางสาวมนัญญา ดําประสงค�
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62133024931 นางสาวณัจญ�วา บิลลาติปชา
62133024932 นางสาวปBณชญา ศรีสุธรรม
62133024933 นางสาวจตุพร ช6วยอินทร�
62133024934 นางสาวศิรภัสสร พรมนุกูล
62133024935 นายธีรวุฒิ แก1วมี
62133024936 นางสาวเกวลิน พูลผล
62133024937 นางสาวโสรยา แวบากา
62133024938 นางสาวต6วนฟBตฮียะห� โตะกูบาฮา
62133024939 นางสาวกัญญารัตน� ณภากูล
62133024940 นายนัศรุน ราชชํารอง
62133024941 นายกิตติพิชญ� สุขสวัสด์ิ
62133024942 นายอรรถพล ลําทุมลักษณ�
62133024943 นางสาวนันทยา ทองทวี
62133024944 นางสาวมัญชุสร พงศ�จันทรเสถียร
62133024945 นางสาวอาลิสา แมเร?าะ
62133024946 นางสาวภัทรา นวลพลับ
62133024947 นายกูอาซิส กาแม
62133024948 นางสาวรูซีตา เปาะจิ
62133024949 นางสาวดาราวรรณ หีมล?ะ
62133024950 นายวัชรพงศ� ทองวงศ�
62133024951 นางสาวนดียา อับดุลลาเตะ
62133024952 นางสาวธิชามาศ ศรีเมฆ
62133024953 นายพีระวัฒน� หลวงเปUง
62133024954 นางสาวธัญชนก แสงจันทร�
62133024955 นายณัฐเชษฐ� จงจิตต�
62133024956 นางสาวปวีณา ปลอดปล6อง
62133024957 นายภัคพล บุรีรักษ�
62133024958 นางสาวณัฐณิชา อิสมาแอ
62133024959 นายฮาซัน มะเร?ะ
62133024960 นางสาวณัฏฐพัสวี โฆษิตโภคินัน
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62133024961 นางสาวสุนัดดา บัวดํา
62133024962 นางสาวอัยช6า สีดง
62133024963 นางสาวคณิตา เนตรบุตร
62133024964 นางสาวนัซรีน ตาเละ
62133024965 นางสาวชนาพร ท6าเทศ
62133024966 นางสาวป�ยะพร พรมสาย
62133024967 นางสาวชัญญาภัค มณียม
62133024968 นางสาวรมย�รัมภา วราชัยรุจิพงษ�
62133024969 นางสาวภัทรขวัญ กิมเอ?ะ
62133024970 นางสาวสุภาพร ศรีไสย
62133024971 นางสาวฟ�รดาวส� สุวรรณจินดา
62133024972 นางสาวธีร�วรา จันทร�เสน
62133024973 นายทวีพงษ� ยุนุ?
62133024974 นายทวีรัชต� คําเสน
62133024975 นายชัยยุทธ บรรดาศักด์ิ
62133024976 นายชาญฤทธ์ิ ชัยเต็ม
62133024977 นางสาวเบญจพร นรินทร
62133024978 นายสันดุสิต สมกําลัง
62133024979 นายอธิป เมฆพิรุณ
62133024980 นางสาวจารุวรรณ ขาวดี
62133024981 นายอธิพงศ� แจ1งสว6าง
62133024982 นางสาวชฎาพร ปBญญาแก1วพิทักษ�
62133024983 นางรุจิเรข ทองบุญ
62133024984 นางสาวเมวิกา ศุภรัตน�
62133024985 นางสาวแพรวพรรณ แก1วมณี
62133024986 นางสาวสายใจ สุวรรณ
62133024987 นายภานุมาศ เอกแก1ว
62133024988 นายนิมุกตา นิมะ
62133024989 นายอภิสิทธ์ิ บุรินทรวรวิทย�
62133024990 นางสาวพรพิมล หอมจันทร�
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62133024991 นางสาวดารารัตน� บัวแก1ว
62133024992 นายอานัส มูเก็ม
62133024993 นางสาวศรัญญา ไหมแก1ว
62133024994 นางสาวมลิณี ช6วยแก1ว
62133024995 นางสาวอมานี บือราเฮง
62133024996 นายศิวาวุธ แสงประดับ
62133024997 นางสาวศิริรัตน� อนันต�รัตน�
62133024998 นายรุสลี บือราเห็ง
62133024999 นางสาวรูฟDดา เจ?ะโกะ
62133025000 นายธนากร เมียดกลม
62133025001 นางสาวซาร6าห� หมัดอาดัม
62133025002 นายอนุทิน แซ6เฮ1ง
62133025003 นายยาเบด หมัดอะดํ้า
62133025004 นางนภัส เทพโยธิน
62133025005 ว6าที่ร1อยตรีหญิงธิดารัตน� มณีพรหม
62133025006 นางสาวโชติกา ชุมช6วย
62133025007 นายต6วนสุไลมาน กูจิ
62133025008 นางสาวกัญญา เมฆเรือง
62133025009 นายสิทธิศักด์ิ ศรีจรูญ
62133025010 นางดารารัตน� ทองพริก
62133025011 นางสาวนาซีฮา ฮามะ
62133025012 นางสาวสลูมา หนิมา
62133025013 นางสาวอภิญญา พัฒน�กรด
62133025014 นางสาวภาวดี ก้ิมต้ัน
62133025015 นายทรงธรรม เฮงศิริมังคโล
62133025016 นายบุญญสิทธ์ิ คุ1มกาญจน�
62133025017 นางสาวอรชร พจนารถวรัญWู
62133025018 นางสาวนุสราภรณ� เย่ียมกร
62133025019 นายฉัตรบดินทร� โนจันทึก
62133025020 นางสาวอุมาสินี แสงเมฆา
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62133025021 นางสาวจารุภัทร� หุ1นย6อง
62133025022 นายอริยวัฒน� เจริญศรี
62133025023 นางสาวนิชชานันท� จันทรเพชร
62133025024 นายวีรบุตร เคล1าดี
62133025025 นางสาวบุญญิศา เจริญพิริยะ
62133025026 นางสาวนูรซีเกน เจ?ะอีซอ
62133025027 นางสาวจุฑาพร อินทร�ไชย
62133025028 นางสาววันวิสา ย่ิงยวด
62133025029 นางสาวชนัทดา โชติกรณ�
62133025030 นางสาวกชภัส แก1วพิบูลย�
62133025031 นางสาวต6วนกอลีเยาะห� กูโนะ
62133025032 นายดนัยเดช หนูราช
62133025033 นางสาวซาวาตี กาจิ
62133025034 นางสาวสุนันทา ท6าเทศ
62133025035 นายอําพล มูสอกะ
62133025036 นายกิตติมนต� อัมพุกานน
62133025037 นางสาวณัฐฐา คงอินทร�
62133025038 นางสาวธารี สายสะอิด
62133025039 นายอัซรอน หลีเส็น
62133025040 นางสาวอรญา ไข6แก1ว
62133025041 นายมาหามะดีนี อิงสะรี
62133025042 นางสาวฮนัน อาแด
62133025043 นายกิตติศักด์ิ สุวลักษณ�
62133025044 นางสาวนุชนาฏ นิมิตรพงศ�
62133025045 นางสาวรูฮานา ลีมิง
62133025046 นางสาวอรุณี ทองชนะ
62133025047 นางสาววรรณลันตรี อามะ
62133025048 นายจารุพันธ� เชื้อพราหมณ�
62133025049 นางสาวสิริมา ยอดสนิท
62133025050 นางสาวปาริสา เจริญดี
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62133025051 นางสาวภัทรวดี ภัทรพงศ�พันธ�
62133025052 นางสาวขนิษฐา หีมหละ
62133025053 นางสาวซีตียาแลคอ มาหามะ
62133025054 นางสาวอรทัย ช6วยชู
62133025055 นางสาวนีรชา หลิมนุกูล
62133025056 นางสาวอาซียา ยีสมัน
62133025057 นายวรานนท� ชูแสง
62133025058 นางสาวพิมพ�วิภา จิตโสภา
62133025059 นางสาวเพ็ญพร อินทคง
62133025060 นางสาวสิริรัตน� มากสง
62133025061 นางสาวสารีนา หะยีเต?ะ
62133025062 นายอานนท� ทองชุมนุม
62133025063 นางสาวนิลรัตน� หวังผดุงเกียรติ
62133025064 นางสาวอัสมีนา เจ?ะเล?าะ
62133025065 นางสาวศศิธร กูลแก1ว
62133025066 นางสาวฟาตีมะห�อัลซะห�รอ สายวารี
62133025067 นายนิฮารงค� โตะสู
62133025068 นางสาวชลสวัสด์ิ ระวิวรรณ�
62133025069 นายกฤติน แผ6นทอง
62133025070 นายกุลธวัช พิบูลย�
62133025071 นางสาวนิฮาฟDนี บินนิมุ
62133025072 นางสาววิไลรัตน� บาหะมะ
62133025073 นางสาวอรทัย มาลยเวช
62133025074 นางสาวอัสมาร� กอแน็ง
62133025075 นางสาวนีรนาท ชูชื่น
62133025076 นายณัฐวุฒิ ชํานิธุระการ
62133025077 นางสาวพุฒิธาดา ชุมตรี
62133025078 นางสาวนัฐทิกา ขวัญทอง
62133025079 นางสาวธนภรณ� ภานุศรี
62133025080 นางสาวดรุณี รักศีล
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62133025081 นางสาวณัชชานิษฐ� หนูชุม
62133025082 นางสาวนัจญมา หมันการ
62133025083 นางสาววิสุทธิดา ชนาชน
62133025084 นางสาวซอฟะห� อาแว
62133025085 นายวริศ ดําดัส
62133025086 นายสุรพัศ จิรย่ิงพันธุ�
62133025087 นายกวิณภพ พรหมนวล
62133025088 นายธีระพงศ� ดําสี
62133025089 นางสาวนามิเดียร� แอเดียว
62133025090 นายกิตติพจน� กาญจนเพ็ญ
62133025091 นางชนิดา บุญสถิตย�
62133025092 นายธันชวิชญ� จันทระ
62133025093 นางสาววิไลลักษณ� เมฆยงค�
62133025094 นายสักรินทร� เรืองฤทธ์ิ
62133025095 นางสาวเทพธิดา จันแดง
62133025096 นายฟาดือลี อุสมัน
62133025097 นางสาวสรณีย� คงเพชรธนเดช
62133025098 นายวีรชัย ฉุ1นเขา
62133025099 นางสาวอานีซะ กามา
62133025100 นางสาวไซเฟDย ดีเย?าะ
62133025101 นางสาวกุลปริยา ป�[นสวัสด์ิ
62133025102 นางสาวฐิติวรดา เก้ือกูล
62133025103 นายอับดุลเล?าะห� สะมะแอ
62133025104 นางสาวนวลอนงค� สังขรัตน�
62133025105 นายชัยพร คงทอง
62133025106 นางสาวนูรยัสมินทร� สหสันติวรกุล
62133025107 นายก1องนภา เหมทานนท�
62133025108 นางสาวสุดาวรรณ ขันธสามล
62133025109 นายสราวุธ แก1วขุนจิตร
62133025110 นางสาวสุไฮนี ซีแตมาโมง
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62133025111 นายธนากร เอี่ยมบุญรอด
62133025112 นายเสกข� อุไรรัตน�
62133025113 นางสาวอามานี อาบะ
62133025114 นางสาวนูรลีนา หมานยวง
62133025115 นายฉัตรบดินทร� แวแม
62133025116 นางสาวมูนีอะ ตานิโล
62133025117 นางสาวกุสมะห� ชลเขตต�
62133025118 นางสาวนันทิตา การีนา
62133025119 นางสาวสรนันท� อินทอง
62133025120 นางสาวอัมรา บัวศรี
62133025121 นางสาวรุสนาณี ดวงจันทร�
62133025122 นางทวิรัตน� เพ็ชรยอด
62133025123 นายณัฐวุฒิ แก1วเอียด
62133025124 นางสาวโนรมา ดอเลาะ
62133025125 นายติรมีซีย� จารง
62133025126 นางสาวแวอนิตา แวเด็ง
62133025127 นางสาวภัทชฎา ใหม6ชู
62133025128 นางสาวจันจิรา อําภาพร1อม
62133025129 นางสาวไอดา มัยดิง
62133025130 นางสาวนัฐนาถ คงเสถียร
62133025131 นางสาวกชมา อุดมศิลปS
62133025132 นางสาวนูรอามาณีย� ตุสาตู
62133025133 นางสาวฟDดร�ฮาน6า ก?กใหญ6
62133025134 นางสาวโรสริน เหล็มแดง
62133025135 นางสาวสิริกาญจน� ขุนณรงค�
62133025136 นางพัชรา ศิริประภา
62133025137 นางสาวกนกอร จิระพงศ�
62133025138 นางสาววิภาภรณ� ชูจันทร�
62133025139 นางสาวสุกัญญา นิลสกุล
62133025140 นางสาวสุดารัตน� หนูคง
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62133025141 นายไซฟูเลาะ อาแว
62133025142 นางสาวอมรรัตน� ไชยภักด์ิ
62133025143 นางสาวสัญธิตา ปราบปBญจะ
62133025144 นายอนัส บาซอ
62133025145 นางสาวธนัชชา รักษา
62133025146 นางสาวอัยลดา สุพร
62133025147 นางสาวอาภาพร ช6วยเสน
62133025148 นางสาวรัศมี ดาโอ?ะ
62133025149 นายมูฮัมหมัดศักกรี เซ็ง
62133025150 นางสาวปาลิตา ทองเต็ม
62133025151 นางสาวจาริยา ชูแดง
62133025152 สิบตํารวจเอกอภิวัฒน� ภูดี
62133025153 นายอรรถพล จันทร�บัว
62133025154 นางสาวนูรีซัน เจะและ
62133025155 นางสาวนูรียา แบเลาะ
62133025156 นางสาวก่ิงกาญจน� วะสีคง
62133025157 นางสาวมาริสา ลิมะพันธ�
62133025158 นายบัสลัน ซอแล?ะ
62133025159 นายสุรกานต� ชัยเพชร
62133025160 นางสาวกัญญาวีร� ขาวมัน
62133025161 นางสาวชาลิสา สงแก1ว
62133025162 นางสาวอรนุช สุราตะโก
62133025163 นางสาวณัฐาภรณ� ชุมพล
62133025164 นางสาวไอซิส รอดพยันต�
62133025165 นายธนาวุฒิ สนหล?ะ
62133025166 นางสาวทิพย�พาพร ถาวรสุข
62133025167 นางสาวศิริลักษณ� เพ็งศรี
62133025168 นางสาวสอางค� ทองฉํ่า
62133025169 นางสาวอารีรัตน� ชีวพัฒนพิบูลย�
62133025170 นางสาวรัชนี เรืองฤทธ์ิ
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62133025171 นางสาวภาวิตรี หมีนเต?ะ
62133025172 นางสาวนพรัตน� ทองใบ
62133025173 นางสาวอทิตยา มหัทธนอภิสร
62133025174 นางสาวดารียา บินดุสะ
62133025175 นางสาวเพ็ญพรรณ เอี่ยมศรี
62133025176 นางสาวอามีร6าห� ดาโต?ะ
62133025177 นางสาวรุวัยดา มาแจ
62133025178 นางสาวนภันต� ปานประสงค�
62133025179 นางสาวชลดา ฮะยียาหวา
62133025180 นางสาวภัทรนันท� เอียดยอด
62133025181 นางสาวอธิญา รัตนมา
62133025182 นางสาวนุรซาฮีดา ดาอูแม
62133025183 นางสาวกตัญชลี รัตนพงศ�
62133025184 นางสาวกมลรัตน� ด1วงเอียด
62133025185 นายรัชวุฒิ ช6อดอก
62133025186 นางสาวศรัญญา หมานหมิด
62133025187 นางสาวอรอุมา เอียดเกิด
62133025188 นางสาวนูรฟ�รดา ดือเระ
62133025189 นายกฤษฎา สุขฤกษ�
62133025190 นายหมัดซอรี เสน
62133025191 นางสาวป�ยเนตร บัวผุด
62133025192 ว6าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
62133025193 นางสาวนัฐยา โยธาศรี
62133025194 นางสาวจุฑามาศ ชูเพ็ชร
62133025195 นางสาวมัณฑนา ดอนนกลาย
62133025196 นางสาวกัญญารัตน� ศิริรักษ�
62133025197 นายธีรวัฒน� จันสุข
62133025198 นางสาวปรียานุช บุญถา
62133025199 นางสาวไซนับ สะมุแย
62133025200 นางสาวจิราพร จันทร�แดง
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62133025201 นางสาวสุธิดา มาศโอสถ
62133025202 นายสมภพ แดงเต้ีย
62133025203 นางสาวอัจฉรา พงศ�เจริญ
62133025204 นายเทวินทร� อินทร�แปJน
62133025205 นายภัทราวุธ อ1นประวัติ
62133025206 นางสาวซาฟDหน?ะ หละสัน
62133025207 นางสาวศรุตยา มะแซ
62133025208 นายธัญพิสิษฐ� อาลีลาเต?ะ
62133025209 นายซูไฮมี ยานยา
62133025210 นางสาวอภิวรรณ คงชู
62133025211 นางสาวสานียะห� หายีสามะ
62133025212 นางสาวซูรีนา เจ?ะหะ
62133025213 นางสาวชลิตา แก6นบุญ
62133025214 นางสาวปนัดดา นุ6นหยู6
62133025215 นายทักษิโชติถ� ทองบัว
62133025216 นายบรรณวิฑิต ธนกรวิจิตร
62133025217 นางสาวฐิตาพร แก1วมณี
62133025218 นางสาวมณฑิตา ศรีพิเชียร
62133025219 ว6าที่ร1อยตรีหญิงสรินนา สุขมาศ
62133025220 นางสาวปาณิสา ลาภชัยเนรมิต
62133025221 นายศิริวุฒิ เจ?ะปูเต?ะ
62133025222 นางสาวชนกนันท� ก้ิมถ1อง
62133025223 นางสาวธนวรรณ พุทธะระ
62133025224 นางสาวกนกวรรณ ชะนะถาวร
62133025225 นางสาวศศิธร แซ6หลี
62133025226 นางสาวอานีซา ซอและ
62133025227 นางสาวฐพัชญ� ทองแกมแก1ว
62133025228 นางสาวมนัสนันท� สิริวัฒนสมสุข
62133025229 นางสาวภัควลัญชญ� สุวรรณคีรี
62133025230 นายกิตติพงศ� แก1วเอี่ยมสุข
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62133025231 นางสาวกนกวรรณ แก1วเจริญ
62133025232 นายตอฮาร เด็นสัน
62133025233 นางสาวสุวดี กลิ่นสุคนธ�
62133025234 นางสาวเทียมฟJา ทองฉัตร
62133025235 นายแวอามิน มามะ
62133025236 นางสาวปาลิตา วุฒิบาล
62133025237 นายมะวี เจะโด
62133025238 นางสาวนัฐวรางค� บุญชูสิน
62133025239 นางสาวฟ�รฮานา มาลินี
62133025240 นางสาวกามาลา บาราอิตํา
62133025241 นางสาวสุกานดา พันธนิยะ
62133025242 นางสาวฐานัญญา แก1วมณี
62133025243 นางสาวอามาล สาและ
62133025244 นางสาวปทุมาภรณ� ณ พัทลุง
62133025245 นางสาวดวงพร ชูเทพ
62133025246 นางสาวมารีแย หยงมะเกะ
62133025247 นางสาวชลธิชา สารานพคุณ
62133025248 นางสาววรรณศิริ ไหมพรม
62133025249 นางสาววาซินี นิยมเดชา
62133025250 นางสาวนลินี ณสุย
62133025251 นางสาวเบญจวรรณ จันทะมณี
62133025252 นางสาวกูนาวีละห� บูซาแล
62133025253 นางสาวศศิเพ็ญ ธรรมใจ
62133025254 นายภาณุพงศ� กรรไพเราะ
62133025255 นายนราพงศ� ปานนิล
62133025256 นางสาวอัสมา สามะ
62133025257 นายนรภัทร ไชยรัตน�
62133025258 นางสาวจิฬาลักษณ� ดีดาษ
62133025259 นางสาววชิวรรณ จันสุรีวงศ�
62133025260 นางสาวกมลชนก คาระวะวัฒนา
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62133025261 นางสาวไอยรินทร� ทองเนื้อขาว
62133025262 นายนิแม นิเลาะ
62133025263 นายเด6นภูมิ ภู6ตระกูล
62133025264 นางสาวณาตยา เรือนทอง
62133025265 นางสาวสุวินันท� ศรีดํา
62133025266 นายวรรณะ จันทร�สว6าง
62133025267 นางสาวรุ6งทิพย� ปราบเสร็จ
62133025268 นายวีรพจน� เพ็ชรจรูญ
62133025269 นายชลภูมิ พนม
62133025270 นางสาวณัฐากร นาฮับผล
62133025271 นายธีรภัทร แก1วจินดา
62133025272 นางสาวลตามณี ลําจวน
62133025273 นางปารีด?ะ แวอูเซ็ง
62133025274 นายอรรถพล คงดี
62133025275 นางสาวยูรีดา อิสแม
62133025276 นายมัสลัน สามะ
62133025277 นางสาวอาบีดะห� บิลหวันตาหา
62133025278 นางสาวศุภมาศ ศรีเณร
62133025279 นางสาวฮัสวานี มะเกะ
62133025280 นางสาวชมพูนุท วัฑฒนาธร
62133025281 นางสาวฮาวา พูลเพ่ิม
62133025282 นายคนึงเดช พวงมาลา
62133025283 นายจักรรินทร� จําปาศรี
62133025284 นางสาวนูรีฮัน วิชา
62133025285 นางสาวพัชราภรณ� อินพรหม
62133025286 นายเกียรติศักด์ิ วงศ�เดช
62133025287 นางสาวกวิสรา เอียดเพชร
62133025288 นายอดิศักด์ิ พุ6มคง
62133025289 นางสาววริสรา ศรสิทธ์ิ
62133025290 นางสาวรอป�อะห� ลาแห
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62133025291 นายพชรพงศ� จันทรามศรี
62133025292 นายภูสิทธิ ตระกูลวาณิช
62133025293 นางสาวรัตนาภรณ� บัวจันทร�
62133025294 นางสาวเอรียา เทพรินทร�
62133025295 นายพลรัตน� แสงสะโน
62133025296 นางสาวรัชนี นุ6นปาน
62133025297 นางสาวรูซีดา เซ็งมาดี
62133025298 นายดารุส บิลหมัด
62133025299 นางสาวศุภาพิชญ� ด1วงดํา
62133025300 นางสาวกฤตชญา เทพสุริวงค�
62133025301 นางสาวสุวรรณา เส1งนนท�
62133025302 นายพีรพงษ� มณีรัตน�
62133025303 นางสาวเสาวณีย� ชาติประสิทธ์ิ
62133025304 นางสาวนุรวานา สะอิ
62133025305 นายธนดล กากะ
62133025306 นางสาวณัฐชยา พรหมขวัญ
62133025307 นางสาวกรวรรณ ปุรัษกาญจน�
62133025308 นางสาวสานียะ ดอเลาะ
62133025309 ว6าที่ร1อยตรีฟาฤทธ์ิ มะเด็ง
62133025310 นายอรรถปกรณ� ไชยกูล
62133025311 นางสาวชลิตา ป�ณฑโก
62133025312 ว6าที่ร1อยตรีสิทธิพงษ� โต?ะลาวัล
62133025313 นางสาวมนตร�วิภา วัฒนศิริ
62133025314 นายฟาคีม เจะมะ
62133025315 นางสาวต6วนอารีนา นิยามาร�
62133025316 นางสาวมารีน6า เหมสนิท
62133025317 นางสาวปรียาพร นุ6นแก1ว
62133025318 นางสาวอุษา เลหนุด
62133025319 นางสาวนิซัลซาบีลา ดือเร?ะ
62133025320 ว6าที่ ร.ต.สมประทาน ดอเลาะ
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62133025321 นางสาวขวัญนภา อาจเส็ม
62133025322 นางสุภาวดี ไชยหล6อ
62133025323 นางสาวสุภิญญา คงเทพ
62133025324 นางสาวอรชิตา บุญรัตน�
62133025325 นางสาวหัตถกาญจน� หัสถประดิษฐ�
62133025326 นายอุดมเดช ศรีสังข�
62133025327 นางสาวณัฐชา ขาวคง
62133025328 นางสาวยามีละห� ดาโอะ
62133025329 นางสาวอรพรรณ ศรีเรือง
62133025330 นางสาวพัชรีย� ศรีคงแก1ว
62133025331 นายณรงธรร กลิ่นประทุม
62133025332 นางสาวฟารีดา เภอเกลี้ยง
62133025333 นางสาววรวรรณ เพชรสลับแก1ว
62133025334 นางอาแอเสาะห� ยูโซะ
62133025335 นางสาวพจนาถ หีมหวัง
62133025336 นายฮาศวัน หะยีมะ
62133025337 นางสาวนุสรา หะหมาน
62133025338 นางสาวพิชญาพิณ รัตโน
62133025339 นางสาวนูรีน สาอะ
62133025340 นางสาวณิชานันท� หวังนุรักษ�
62133025341 นายสุรศักด์ิ แซ6ก1อ
62133025342 นางสาวสุภาวดี ศรีระสันต�
62133025343 นางสาวกิตติกาญจน� บัวศรี
62133025344 นางสาวมัรยัม แยแล
62133025345 นางสาวศันศนีย� ศิวิไลย
62133025346 นางสาวดวงกมล วิจิตรพันธ�
62133025347 นางสาวชวัลลักษณ� ธนะสาร
62133025348 นางสาวฟาตินนาเดีย ยีสาอุ
62133025349 นายวรากร พรหมเมศร�
62133025350 นายสืบพงษ� พงษ�ทอง
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62133025351 นางสาวโซฟDยา บือโต
62133025352 นางสาวอัสราภรณ� อมโร
62133025353 นางสุพิชญา แสงสว6าง
62133025354 นางสาวแวโนร�ฮีดายะ สะมะแอ
62133025355 นางสาวสุพรรษา เอียดทองใส
62133025356 นายชยุตพงศ� บุญขวัญ
62133025357 นายซูลกีฟลี หะยีมะแซ
62133025358 นางสาวรวีวรรณ หม่ืนสองศรี
62133025359 นายณัฐกิตต์ิ พฤกษกลํามาศ
62133025360 นางสาวรุสมีนี เจ?ะฮะ
62133025361 นางสาวภัทรวรรณ พรหมช6วย
62133025362 นายอภิชาติ คงยืน
62133025363 นางสาวลัทธิมา สุทมาส
62133025364 นายศิริพงค� จันทองพูน
62133025365 นางสาวรัตนาพร เทพรักษ�
62133025366 นางสาวสุวรรณรัตน� สุดราม
62133025367 นายไพโรจน� มีพึ่ง
62133025368 นายวีรวัฒน� มงคลสิน
62133025369 นางจีราวัจน� เรืองสังข�
62133025370 นางสาวกมลสุวรรณ นฤมิตวงศ�
62133025371 นางสาวนิดาร� อังกุรวิลาส
62133025372 นางสาวอัจฉรา โพชนุกูล
62133025373 นางสาวอมัล เจ?ะโซะ
62133025374 นางสาวสุดารัตน� มีบุญมาก
62133025375 นางสาวอัลฟาตีฮะห� ฮะซา
62133025376 นางสาวอรุณวรรณ เพ็ชรพาน
62133025377 นายวราชิต พรหมรัตน�
62133025378 นายอภิชาติ คงบุญทอง
62133025379 นางสาวเพ็ญพิชชา เทพศรี
62133025380 นางสาวอิลฮัม มะดีซู
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62133025381 นางสาวบาซีเราะห� อูมา
62133025382 นางสาวซอลีฮะห� เจะเตะ
62133025383 นางสาวณัฏฐกานต� ประมาณ
62133025384 นายสัมฤทธ์ิ อินคะเน
62133025385 นายเทพพญา ทิพย�ดนตรี
62133025386 นางสาวนูรีดา นิมิส
62133025387 นางสาวดารีมะห� สะรี
62133025388 นางสาวนินาเดียร� จิตรประสิทธ์ิพร
62133025389 นางสาวมานิตย� บิลลาเต?ะ
62133025390 นางสาววรรณดี ปาณะศรี
62133025391 นางสาวภิดาพรรณ จันษร
62133025392 นางสาวศศธร พรหมมณี
62133025393 นางสาวชฎาพร เพ็ชรพรรณ
62133025394 นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ
62133025395 นางสาวศิริพรรณ แซ6เจีย
62133025396 นางสาวป�ณฑิรา อรุณพันธุ�
62133025397 นางสาวมัตติกา คงพรหม
62133025398 นางสาวปBญญาพร ศรีใส
62133025399 นายอัสมาน เด็งระกินา
62133025400 นางสาวลลนา แดงศรีวัลย�
62133025401 นางสาวมะลิษา แซ6เล6า
62133025402 ว6าที่ ร.ต.หญิงลินตา ชํานิกัลปS
62133025403 นางสาวภัสรา นพรัตน�
62133025404 นางสาวธัญญา คนคิด
62133025405 นางสาวบุญธิชา คงทวี
62133025406 นางสาวฮาบีบ?ะฮ� ปูติล6า
62133025407 นางสาวแพรวตะวัน ศรีเพ็ชร
62133025408 นางสาวอาทิยา เดชศิริกุล
62133025409 นางสาวอัญญาลักษณ� ศิริ
62133025410 นายชณัฐกาญจน� ชุมสุวรรณ
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62133025411 นางสาวอาซีส?ะ ทองโท
62133025412 นายศักเรนทร� อภัย
62133025413 นายพีรพล โพธิพงศา
62133025414 นางสาวปวีณอร ศรีจันทร�ทอง
62133025415 นางสาวสาอีด?ะ ปะดอ
62133025416 นายมูฮัมหมัดฮาฟDซี ดอเลาะ
62133025417 นายเอกสิทธ์ิ เดชะเวทย�
62133025418 นางสาวกะตีนา อัครวิษาณ
62133025419 นางสาวนูรอัสมะ เจ?ะและ
62133025420 นางสาวจุติพร มีชู
62133025421 นายรูสดี สาเร?ะ
62133025422 นายอับดุลการิง ดอเล?าะ
62133025423 นางสาววรรณภา สังข�สวัสด์ิ
62133025424 นางสาววรัญญา เสริมไชยพัฒน�
62133025425 นางสาวฟาริดา แก1วเรืองศรี
62133025426 นางสาวนูรฮายาตี เหงบารู
62133025427 นางสาวสุวนันท� ป�ณฑโก
62133025428 นางอมรลักษณ� ฤทธิศักด์ิ
62133025429 นางสาวกมลชนก นวลศิลปS
62133025430 นางสาวอุไรรัตน� ห6อทอง
62133025431 นางกมลชนก จันทร�แก1ว
62133025432 นางสาวอนุสรา แสงสีดํา
62133025433 นายปณิธาน สุขคํา
62133025434 นางสาวโชติกา ชุมทอง
62133025435 นางสาววาสนา แปลงงาน
62133025436 นางสาวเจะซูใบดะห� เจะอาลี
62133025437 นางสาวกามารีย?ะ มะเซ็ง
62133025438 นายวุฒิชัย อุสมาน
62133025439 นางสาวนงนภัส ชิตมณี
62133025440 นางสาวโสภิดา หล6อศรี
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62133025441 นางสาวบุษราคัม ทิพย�มาก
62133025442 นางสาววิภาวรรณ หนูพันธ�
62133025443 นางสาวอัสมะ เปาะโซะ
62133025444 นางสาวมาซูวิน สาและ
62133025445 นายกูอานี แซะอาหลี
62133025446 นางสาวไลลา กาลาแต
62133025447 นางสาวไพลิน พิมพ�วงศ�
62133025448 นายชัยวัฒน� ทองสิทธิพันธ�
62133025449 นางสาวนุสรา สามแก1ว
62133025450 นางสาวภัคธีมา สันสาคร
62133025451 นางสาวธันย�ชนก ท6องแก1ว
62133025452 นายปชาพิสิษฐ� สีรวมสิน
62133025453 นางสาวปาลิสา เรืองแก1ว
62133025454 นางสาวชนนิกานต� เจริญขวัญ
62133025455 นางสาวศุภกานต� จันทร�แดง
62133025456 นายรัชพล เศรษฐบุญกุล
62133025457 นางสาวศศิมาพร วงค�อุทัย
62133025458 นายกษิดิศ ฤทธิเดช
62133025459 นางสาววราภรณ� เพ็ชรพรรณ
62133025460 นางสาววนัสนันท� ตรุรักษ�
62133025461 ว6าที่ ร.ต.หญิงจุตินุช บุญสุข
62133025462 นางสาววรรณิสา แก1วดํา
62133025463 นางสุจิตตรา อวะภาค
62133025464 นางสาวสิริกานต� ขุนพรหม
62133025465 นางสาวจารุวรรณ กาลมิตร�
62133025466 นางสาวซัลมา ชุมสาแหละ
62133025467 นางสาวอัสมา แวอารง
62133025468 นางสาวพัชราภรณ� รัตนบริคณ
62133025469 นายโซเฟDยน ยะโกะ
62133025470 นางสาวฟารีดะ ปะแตบือแน
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62133025471 นางสาวโสธิยา รัตนพันธ�
62133025472 นายภคพล หงษ�มณี
62133025473 นายเชาวลิต เอียดมี
62133025474 นางสาวกัลยกร ชาบุรี
62133025475 นางสาวอุไรรัตน� แซ6หลี
62133025476 นางสาวอภัสนันท� สุทธิมุสิก
62133025477 นางสาวธัญญลักษณ� แซ6หล6อ
62133025478 นายธรรมธัช เฟY[องฟุJง
62133025479 นางสาวลักธวรรณ ศรีสุวรรณ
62133025480 นางสาวหัทยา เพชรสุทธ์ิ
62133025481 นางสาวจรรยาพร ปานเมือง
62133025482 นางสาวศศิพิมพ� ศรีมณี
62133025483 นายเมธา วิชิต
62133025484 นางสาวนัทธ�หทัย อ็องลั่น
62133025485 นางสาวซูวารียะห� ยูโซะ
62133025486 นายสบรี ดอเลาะ
62133025487 นางณัฐนารี เส็นสมมาตร
62133025488 นางสาวฝนทิพย� เพ็ชร�เทพ
62133025489 นางสาวฐิตินันท� สุตระ
62133025490 นางสาวสุพัฒนา ฤทธิณรงค�
62133025491 นางสาวนภสร ทองเพชร
62133025492 นางสาวมริสา บินตะสอน
62133025493 นางสาววัชราภรณ� สุวรรณกิจ
62133025494 นายชุมพล ประทุมแสง
62133025495 นางสาวเบลีลักษณ� ขุนจันทร�
62133025496 นางสาวธัญญาเรศ สิงห�สอน
62133025497 นายสิทธิชัย ขวัญเพชร
62133025498 นางสาวอัสมา สันหมาน
62133025499 นายนิอิรฟBน นิฮะ
62133025500 นางสาวชนกนันท� รักษา
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62133025501 นางสาวชิสา พาหุรัตน�
62133025502 นางสาวสกุลทิพย� ศิริธีรรุ6งเรือง
62133025503 นางสาวนวพร สงวนสกุล
62133025504 นายนิสัน จางวาง
62133025505 นางสาวสุภัทรธิรา ขุนฤทธ์ิแก1ว
62133025506 นางสาวมะห�ซีลาตี เจ?ะลีมา
62133025507 นางสาววรวรรณ บินรินทร�
62133025508 นางธัชกร สุทธิดาจันทร�
62133025509 นางสาวรุลลปBกษ� เอียดปาน
62133025510 นางสาวรุสกี สุหลง
62133025511 นางสาวชนนิกานต� สุวรรณชาตรี
62133025512 นางสาวโสภนา เจือมณี
62133025513 นางสาวพัชราภรณ� ฤทธ์ิมงคล
62133025514 นางสาวชนกสุดา แสงแก1ว
62133025515 นางสาวชญาดา กะณะศิริ
62133025516 นางสาวสุกัญญา สุวรรณมณี
62133025517 นายอิมรอน อูเซ็ง
62133025518 นางสาวรอบียะห� วาเย?ะ
62133025519 นางสาวศยามล รัตนมณี
62133025520 นางสาววิสนีย� มุสอแยนา
62133025521 นางสาวป�ยธิดา ช6วงเพ็ชจินดา
62133025522 นางสาวขนิษฐา คินันติ
62133025523 นางสาวอัสมา มามะ
62133025524 นางสาวมาลินี คงประสิทธ์ิ
62133025525 นายวิโรจน� หลีบู
62133025526 นายคมศร รอดยวน
62133025527 นางสาวจุฑามาศ แซ6ลิ่ม
62133025528 นางสาวมณฑิตา พรหมบุญแก1ว
62133025529 นางสาวเมธินี จันสีมุ6ย
62133025530 นางสาวกมลชนก พงศ�ศรีโรจน�
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62133025531 นางสาวป�ยดา อุปมา
62133025532 นายสุทธิพงศ� แก6นไชย
62133025533 นางสาวฮานีฟMะ มะเซ6ง
62133025534 นางสาวญาสุกาญจน� ฤทธ์ิรัตน�
62133025535 นายวชิรวิทย� ฤทธ์ิเหมือน
62133025536 นางสาวสุปรียา เภามี
62133025537 นายศุภณัฐ ธานีรัตน�
62133025538 นางสาวอารยา โต?ะปลัด
62133025539 นายคฑาวุธ ดําช6วย
62133025540 นายมรุเดช แสงเสน6ห�
62133025541 นายอัศวัฒน� สมะแอ
62133025542 นายอาเรฟ วามะ
62133025543 นายโชคชัย ตรงต6อการ
62133025544 นางสาวสุรีซา หะยีมะเกะ
62133025545 นางสาวมัสหน?ะ บือแน
62133025546 นางสาวอรวรรณ รัชกุล
62133025547 นางสาวอาฟDดา ดาราแม
62133025548 นางสาวปูริดา บุญมิตร
62133025549 นางสาวพรรณวดี ทองคํา
62133025550 นางสาวกฤติกา ระเหม
62133025551 นางสาวมณียา ใจม่ัน
62133025552 นายลุกมัน เจ?ะอาแซ
62133025553 นางสาวจันทมาศ จริงจิตร
62133025554 นางสาวรุจิรา ขยาดเพชร
62133025555 นางสาวกรรณิกา จันทร�จารุ
62133025556 นายวิชชาธร สายัณ
62133025557 นางสาวมูเตียรา เจ?ะฮะ
62133025558 นางสาวธนาภรณ� ชูแก1ว
62133025559 นางสาวอารีรัตน� ช6วยแก1ว
62133025560 นางสาวอามาน?ะ นุ?หลี
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62133025561 นางสาวเสาวรส เรืองสุข
62133025562 นางสาวสิโรธร ทองบุญเรือง
62133025563 นางสาวสารีนา ยาบาจิ
62133025564 นายอุสมาน ดามูซอ
62133025565 นางน้ําเพชร สุขสวัสด์ิ
62133025566 นางสาวพรทิพย� เซ6งเลี่ยน
62133025567 นางสุณี เพ็ชรนิล
62133025568 นางสาวนาซีเราะ มะนา
62133025569 นางสาวกนกภรณ� ผ6องสุวรรณ
62133025570 นางสาวสุรีรัตน� อุสาย
62133025571 นางสาวรอกีเย?าะ โต?ะรามัน
62133025572 นางสาวธารีรัตน� รัตนสิทธากุล
62133025573 นายสุธน ไหมฉิม
62133025574 นางสาวซูรีนา มูเซะ
62133025575 นางสาวโรสีตา มุสดี
62133025576 นางสาวรอซวาณี โก1ยอินทร�
62133025577 นางสาวรอกีเย?าะ เจ?ะแน
62133025578 นายอามีน นิยมเดชา
62133025579 นางสลิลพร สาเกทอง
62133025580 นายจักรนรินทร� โบกระณี
62133025581 นายฮูไซฟD อูมา
62133025582 นางสาวดาลีลา เจ?ะเงาะ
62133025583 นายสมมาศ แก1วกําพฤกษ�
62133025584 นายวรเทพ คงพันธุ�
62133025585 นางสาวรุ6งทิวา ต6ายนิล
62133025586 นางสาวประกายแก1ว บุญสุวรรณ
62133025587 นางสาวสุฑาพร เจริญวัย
62133025588 นางสาวการีมะห� กะโด
62133025589 นางสาวอรวรรณ อิสโม
62133025590 นางสาวสาลิตา เพ็ชร�รัตน�
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62133025591 นายเอกพงศ� อุไร
62133025592 นายลัญชกร เขมะไชยเวช
62133025593 นางสาวซูฮายนี กือแด
62133025594 นางสาวนรีนวรัตน� ศานติสุทธิกุล
62133025595 นางสาวสุธีมา ทะพินทอง
62133025596 นางสาวพรชนก บางลอย
62133025597 นายสัณหวัช แสงชื่น
62133025598 นางสาววิรินทร� ปาละสัน
62133025599 นางสาวมัยยานี เหล็มแดง
62133025600 นางสาวอรพินท� การัยภูมิ
62133025601 นางสาวสุรางคนา เปDยกบุตร
62133025602 นางสาวกชมน เรืองย้ิม
62133025603 นางสาวพิชามญชุ� ศรีนวลขาว
62133025604 นางสาวนลินทิพย� เซ6งย6อง
62133025605 นางสาวกฤษติยา อารามรมณ�
62133025606 นางสาวดวงหทัย ด1วงทอง
62133025607 นายเกรียงไกร โทบุรี
62133025608 นางสาวศิริภัทร ศรีทวีป
62133025609 นายกฤษดา วาณิชย�สุวรรณ
62133025610 นายซุกรอน สาเม?าะ
62133025611 นางสาวพรพิชชา แก1วสีอ6อน
62133025612 นายนพรัตน� ขนุนอ6อน
62133025613 นางสาวศุภนิภา วรรณะ
62133025614 นางสาวรัตนา ทองสองสี
62133025615 นางสาวอิสราภรณ� ศิริ
62133025616 นางสาวอมรรัตน� ด1วงดล
62133025617 นางสาวพิชญณี ชูทอง
62133025618 นางสาวสุพัตรา แก1ววงค�
62133025619 นางสาวปBฐมาภรณ� ฆังคะโร
62133025620 นางสาวมาริศรา เหมสนิท
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62133025621 นางสาวฐิติมาวดี สิทธิการ
62133025622 นางมาเรียม ไหมเส็น
62133025623 นายมูฮําหมัดอิฮซาน ต6วนโน?ะ
62133025624 นางสาวหทัยรัตน� นิลพันธุ�
62133025625 นางสาววิไลลักษณ� มีชู
62133025626 ว6าที่ร1อยตรีหญิงวจี คงประสิทธ์ิ
62133025627 นางสาวอารีดา แวโดะ
62133025628 นางอรนุช ไชยชนะ
62133025629 นางสาวอารียา คงขวัญ
62133025630 นางสาวบุญรัตน� พวงพวา
62133025631 นางสาวพัณณ�ชิตา เนื่องกิตติรัตน�
62133025632 นางสาวนูรีดา ปDยา
62133025633 นายอาดือนัน สิเดะ
62133025634 นางสาวฐาปณี สุวรรณชาตรี
62133025635 นางสาวโรสลีนา สาเร?ะ
62133025636 นางสาวจอมใจ บุญกาญจน�
62133025637 นายพบทอง ทองเลิศ
62133025638 นางสาวอาอีเสาะ สะแม
62133025639 นางสาวชญานิศ หมันหลี
62133025640 นายอดิศักด์ิ ด1วนมี
62133025641 นางสาวสุทธิรา เรืองเพชร
62133025642 นางสาวกันติมา หมัดหมัน
62133025643 นางสาวสุพัตรา พรมจันทร�
62133025644 นางสาววานีตา ยูโซะ
62133025645 นางสาวกอลีเยาะ เตาะสาตู
62133025646 นางสาวซอบารีย?ะ และสมสา
62133025647 นางสาววิรากานต� แซ6ก้ิม
62133025648 นางสาวณัฏฐ�ฏาพร รัตนพงศ�
62133025649 นางสาวนูรูลฮูดา บือราเฮง
62133025650 นางสาวชฎาพร ใจกระจ6าง
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62133025651 นางสาวนัสรีน ยีรัน
62133025652 นางสาวสุไลด1า เก็มเต็ง
62133025653 นางสาวชนินันท� พรหมศร
62133025654 นายจิระพงค� แก1วทอง
62133025655 นางสาวเจนจิรา เกษสุริยงค�
62133025656 นายอนุสนธ์ิ หลําเอียด
62133025657 นางสาวสาธวี แซ6ลิ่ม
62133025658 นางสาวอัญชลี ล1วนเส1ง
62133025659 นางสาวพฤษพรรณ บุญเพ็ชร
62133025660 นางสาวปรีชญวีร� ชัยภูมิ
62133025661 นายกิตติพงษ� อินทรีย�
62133025662 นายจักรกฤษณ� ถ่ินจันทร�
62133025663 นางสาวอทิตยา แสงสุนทร
62133025664 นางสาวสูรียานี บารมีดิง
62133025665 นายสัณหณัฐ แก6นเพชร
62133025666 นายปรเมศวร� รักษนาเวศ
62133025667 นายฟBยรุส บินดาโอะ
62133025668 นางสาวอัชรีย� นวลเลื่อน
62133025669 นางสาวกุลวรา วิลาทร
62133025670 นายป�ติวรรธน� วรรธนะประทีป
62133025671 นายตัรมีซี เจ?ะโก?ะ
62133025672 นางสาวปณยา บุญมณี
62133025673 นายธาตรี เก้ือสุข
62133025674 นางชนกวรรณ ป�[นทอง
62133025675 นางสาวกนกวรรณ สาระอาภรณ�
62133025676 นางสาวซามีเราะห� แวสะแม
62133025677 นางสาวมีซานา มะ
62133025678 นางสาวทิพวรรณ เพ็งศรี
62133025679 นายศักรินทร� แซ6เอี้ยว
62133025680 นางสาวกานต�พิชชา เพชรรักษ�
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62133025681 นางสาวนูรีฮัน สือมาแอ
62133025682 นายจตุรงค� เจ?ะหีม
62133025683 นางสาวจุไรพร สุขปBกษา
62133025684 นางสาวมาเรีย หะระตี
62133025685 นายฐิตสิริ แก1วทอง
62133025686 นายชานนท� หน6อทิพย�
62133025687 นางสาวซูฮาดา บินแม
62133025688 นายกมลาศ อ]องสกุล
62133025689 นางสาวจารุนิชา ไหมพูล
62133025690 นายวิษณุ แก1วอัมพร
62133025691 นายนัฐวุฒิ มณีโชติ
62133025692 นางสาวญันณา หมัดอาดํ้า
62133025693 นางสาวอาแอเสาะ เจ?ะซอ
62133025694 นายธนวัฒน� นิมะละ
62133025695 นายจารุพงศ� ต่ินกะชาติ
62133025696 นางสาวฟาอีซะ แตแม
62133025697 นายกิตติพงศ� แก1วชูเสน
62133025698 นางสาวนูรฮีดาย?ะ บินกุโน
62133025699 นางสาวนิหม?ะ นิซอ
62133025700 นายปBณณวิชญ� ด1วงเจ1ย
62133025701 นางสาวอ1อยทิพย� พรหมนุ1ย
62133025702 นางสาวศศิธร หนูชู
62133025703 นางสาวอลิษา แดงปรก
62133025704 นายบูกอรี กาเซ็ง
62133025705 นางสาวสุธิษา เสนาชู
62133025706 นางสาวมาซายา สาคอมะแซ
62133025707 นางสาวมาลาวีย?ะ เส็นติระ
62133025708 นางสาวอัสนี เจ?ะอาลี
62133025709 ว6าที่ ร.ต.หญิงมาซีเต?าะห� เจ?ะมะ
62133025710 นางรวดี พลายด1วง
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62133025711 นายอนุรักษ� อินทกาญจน�
62133025712 นางสาวมาเรียม สาและ
62133025713 นางสาวขนิษฐา คําศรี
62133025714 นางสาวสุกัญญา สานุโคตร
62133025715 นางสาวนฤภร ศรีเจริญ
62133025716 นางสาวปรารถนา กลิ่นขจร
62133025717 นางสาวซูใบด?ะ โตะตาหยง
62133025718 นายจรณชัย นฤนาทนามกร
62133025719 นายเจษฎา วรรณโณ
62133025720 นางสาวอทิตยา ทับยัง
62133025721 นางสาวชนิดา โตแทน
62133025722 นางสาวจันจิรา แก1วมณี
62133025723 นางสาวบุษกร บุญทองช6วย
62133025724 นายโสภณรกช จันเพชร
62133025725 นางสาวอิษฎา มาทอง
62133025726 นางสาวจุฑามาศ ด1วงเก้ือ
62133025727 นางจรัญญา เส1งอิ่ม
62133025728 นางสาวนูร�อาซีซี วาหะ
62133025729 นางสาวนูรบี หมาดหยัน
62133025730 นางสาวนัทธิดา จําปา
62133025731 นางสาวชุติมา ทองไกรแก1ว
62133025732 นายวนัตร� หลีวัง
62133025733 นางธิดาเทวี หัสมาน
62133025734 นางสาวนูรอานีส เจ?ะเตะ
62133025735 นางสาวนภัสนันท� หนักทอง
62133025736 นางสาวอรณิช แก1วคํา
62133025737 นางสาวป�ยวรรณ ดําเกลี้ยง
62133025738 นางสาวนัสรีน หาเส็น
62133025739 นายเอกลักษณ� ก1งโง1ย
62133025740 นางสาวสุปราณี ขุนทอง
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62133025741 นางสาวอนิศา ยาหยาหมัน
62133025742 นางสาวสุปรีดา ดวงดารา
62133025743 นางสาวฮาสีกีน มะแซ
62133025744 นางสาวทัตพิชา แสงเพชร
62133025745 นางสาวโนเรีย บือซา
62133025746 นายเกียรติภูมิ ไชยชนะ
62133025747 นางสาวเสาวลักษณ� หนูประดิษฐ�
62133025748 นายศุภชัย สัญญากิจ
62133025749 นายยงยุทธ แจ1งชาติ
62133025750 นางสาววาตี สือแม
62133025751 นายศราวุธ พานบัว
62133025752 นางสาวเมฑารัตน� ทองเก้ือ
62133025753 นางสาวสายธาร กิจสรรมพันธ�
62133025754 นายสูไฮมิง มะลา
62133025755 นางสาวรัญญา หนูด1วง
62133025756 นางสาวฟารีดะห� บูสอ
62133025757 นางสาวอุ1มพลอย จันธรรมรงค�
62133025758 นางสาวเยาวลักษณ� เพ็ชรบูรณ�
62133025759 นางสาวลักษิกา ขอสวัสด์ิ
62133025760 นางสาวจุฬาลักษณ� นวลละออง
62133025761 นางสาวภรณ�สุภา ทองเคียน
62133025762 นางสาวนิจจรีย� สุวรรณชาตรี
62133025763 นางสาวภัทร�ฐิตา เลิศวัฒนจิรกุล
62133025764 นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป
62133025765 นายกิตติชัย คงร6ม
62133025766 นางสาวนิภาพร ปลอดคง
62133025767 นางสาวอุษารัตน� นราไพสิฐ
62133025768 นางสาวทิศดาวรรณ ทวีรัตน�
62133025769 นางสาวซีตีอัสมา ดอเลาะ
62133025770 นางสาวพาตานียะฮ� หะมะ
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62133025771 นายณัฐวรรธน� คงมาก
62133025772 นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน�
62133025773 นางสาวนิสุไรดา สะอะ
62133025774 นางสาวนิลินี คงพรหม
62133025775 นายมะรอกี แมเดาะ
62133025776 นางสาวมนัญญา ดํารักษ�
62133025777 นางสาวป�ยนุช รักกองเงิน
62133025778 นางสาวเพ็ญธิพร นวลแก1ว
62133025779 นางสาวป�ยาภรณ� ปูนิล
62133025780 นางสาวซูไรนี ดอเลาะ
62133025781 นางสาวพิชยา เที่ยงธรรม
62133025782 นางสาวชัญญา ศรีจันทร�ทอง
62133025783 นางสาวรอดียะห� นาแซ
62133025784 นางสาววรรณวิสา ไหมคง
62133025785 นางสาวโสมศิริ ผาติวิทยาภรณ�
62133025786 นางสาวณัฐวิกา สุนทรศิริวัฒน�
62133025787 นางสาวการีมะ สือแม
62133025788 นายตุลยวัต ยวนทอง
62133025789 นายธนากร ราชแดหวา
62133025790 นางสาวสุไวบะห� มะมิง
62133025791 นายแวอัมริน สาและ
62133025792 นายกรพิทักษ� ทิพย�เพ็ง
62133025793 นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ
62133025794 นางสาวภณิดา พรหมนวล
62133025795 นางสาวอัลฝDฉ?ะ แกสมาน
62133025796 นางสาวภัทราภรณ� เพ็ญรัตน�
62133025797 นางชนิกา แก1วมณี
62133025798 นางสาวปาริฉัตร แสงดํา
62133025799 นายเอกลักษณ� สิ้นทุกข�
62133025800 นายปรกฤษฏ� แก1ววิชิต

หน1า 860 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133025801 ส.ต.อ.วรพันธ� เพชรศรี
62133025802 นางสาวพจนีย� อนันต�
62133025803 นายศุภกิตต์ิ นพรัตน�ไพสิฐ
62133025804 นางสาวสุทธิมาศ สังข�อ]อง
62133025805 นางสาวกรกนก เพ็งเพชร
62133025806 นางสาวอามีร6า อารียู
62133025807 นายณัฏฐพล สุทธิหิรัญพงศ�
62133025808 นายโซเฟDยน สาวัน
62133025809 นางสาวรูสมีนา ดอเลาะ
62133025810 นางสาวชาลิสา คงสังข�ย้ิม
62133025811 นางสาวรัชฐิญากรณ� รักสุวรรณ�
62133025812 นางสาวอาซิยะห� สะมาแอ
62133025813 นางสาวสุภารัตน� พรหมสมบัติ
62133025814 นางสาวอุไรวรรณ พรมศรีผ6อง
62133025815 นายสิทธิเดช สุวรรณรักษา
62133025816 นางสาวรวิษฎา หริรักษ�
62133025817 นายธรรมรัฐ ขุนชู
62133025818 นางสาวทัศวรรณ กาญจนเพชร
62133025819 นางสาวซอฟDยะฮ� เหมสลาหมาด
62133025820 นางสาวนพรัตน� ไชยขวัญ
62133025821 นางสาวฟารีซาห� ลาเต?ะ
62133025822 นางสาวปรางสวรรค� เหมไพบูลย�
62133025823 นางสาวมัสวารีย� กอแต
62133025824 นางสาววัลย�ลิกา ทองเนื้อแข็ง
62133025825 นายไพโรจน� รังเสาร�
62133025826 นายณัฐนันท� เนาวคุณ
62133025827 นางสาวอริญา สุวรรณชาตรี
62133025828 นางสาวสุวิมล ราชเล็ก
62133025829 นางสาวซูซานา กือแมแซเจ?ะลอ
62133025830 นายซูเฟDยน แวหามะ
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62133025831 นางสาวอัสมา บิลอะหลี
62133025832 นางสาวพรรณวรท ชุมแก1ว
62133025833 นายซาลาฮูดิน ตูวี
62133025834 นางสาวธิภาภรณ� มุณีศรี
62133025835 นายนรา นิ่มเรือง
62133025836 นางสาวรุสนานี บากา
62133025837 นางสาวซาฮาร6า เจ?ะกายอ
62133025838 นางสาวธนวรรณ เอียดคง
62133025839 นางสาวชุติกาญจน� แซ6ต้ัง
62133025840 นางสาวธิดารัตน� เพ็งดํา
62133025841 นางสาวสาวิตรี เพชรสุวรรณ�
62133025842 นางจุฑาทิพย� โสภาจารย�
62133025843 นางสาวศศิพิมพ� เพชรบรรจบ
62133025844 นายอาหามะ ดอเลาะ
62133025845 นางสาวปBทมา ตาเจริญ
62133025846 นางสาวอานีรา เจ?ะอุบง
62133025847 นางสาวพนิดา หลังจิ
62133025848 นางสาววรรณดี อนุตรพันธ�
62133025849 นางอารีดา เด็งจิ
62133025850 นางสาวรอฮานา เตะแต
62133025851 นายพีระวัฒน� โกเอี้ยน
62133025852 นางสาวจิราพัชร ปBงตา
62133025853 นายอนันต� ศรียานเต็ม
62133025854 นายสมพร บุญษร
62133025855 นายณัฐดนัย ขําเล็ก
62133025856 นายธีรภัทร นาแพง
62133025857 นายกิตติพจน� แสงมณี
62133025858 นางสาวนันทิตา สะมาเฮาะ
62133025859 นางสาวกัลยา หนูแดง
62133025860 นางสาวชนิภรณ� ณ สงขลา
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62133025861 นางสาวสิริยาพร บุญรอดชู
62133025862 นางสาวลัดดา ทิพย�ด1วง
62133025863 นางสาวรอกีเยาะ มาหะมะ
62133025864 นางสาววีรภัทรา คงดี
62133025865 นางสาวอัจฉรา ขาเดร�
62133025866 นางสาวสุดธิดา เจริญสุข
62133025867 นางสาวกนิษฐา รสภี
62133025868 นายราชวัติ อังกาบก่ิงแก1ว
62133025869 ว6าที่ร1อยตรีหญิงหทัยกานต� ศรีสุวรรณ�
62133025870 นางสาวณัฐกฤตา พุทธรัตน�
62133025871 นางสาวอาทิตยา ทิพยรุ6งโรจน�
62133025872 นายกฤษติภูมิ สุกสาน
62133025873 นายมะรอสาลี หะยีสะอิ
62133025874 นางสาวอรอุมา ลอยลิบ
62133025875 นางสาวคริสตินา รีการ�มอนติ
62133025876 นางสาวปณัฐดา สงแปJน
62133025877 นางสาวสุเนตรา ประพฤติ
62133025878 นางสาวจารุวรรณ ทัศวา
62133025879 นางสาวรัชนีวรรณ บุญรอดกลับ
62133025880 นางสาวสร1อยสุดา แซ6ต้ัง
62133025881 นางสาวเสาวภา เทพนุ1ย
62133025882 นางสาวเทพสุดา สุดเสนาะ
62133025883 นางสาวกนกวรรณ คําสง
62133025884 นางสาวอรวรรณ โต?ะยีหล?ะ
62133025885 นางสาวสิธิกิต ฤทธิเดช
62133025886 นางสาวอารีนา หะสาเมาะ
62133025887 นายอัครพณธ� เงินดี
62133025888 นางสาวบงกชชนก จิตคํานึงพงศ�
62133025889 นางสาวกันยารัตน� เก้ือชู
62133025890 นางสาวชนัญชิดา จันทร�พัติ
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62133025891 นางสาวสุชาดา แก1วเมฆ
62133025892 นางสาวผกาวดี จันทร�ทอง
62133025893 นางสาวรุจิรา หนูเอียด
62133025894 นางสาวนภนันท� หมัดบิลเฮด
62133025895 นางสาวสุดารัตน� หัยภาค
62133025896 นางสาวซันซูรี หะยีอาลี
62133025897 นางสาวนูวัยดา เจะหะ
62133025898 นางสาวฟาดีลา รอฮิม
62133025899 นางสาวพรกนิษฐ� กระจ6างยศ
62133025900 นางสาวกาญจนา เลียดรักษ�
62133025901 นางสาวปพิชญา นนทพุทธ
62133025902 นายเกียรติศักด์ิ โพธ์ิถึง
62133025903 นางสาวเจนจิรา หนูเซ6ง
62133025904 นางสาวอัสนา สุระคําแหง
62133025905 นางสาวกลยาณี เก1าเอี้ยน
62133025906 นายวงศธร มีพันธุ�
62133025907 นายธนิก ทศานนท�
62133025908 นางสาววันฉัตลดา แวสะแลแม
62133025909 นายฤทธิพร ยืนยง
62133025910 นางโสริดา มาลินี
62133025911 นายพิทยา เอียดศรีชาย
62133025912 นางสาวเสาวรส ไพจิตร
62133025913 นายธีรพงศ� จันทร�โชค
62133025914 นางสาวนาอีละห� ดอฆอ
62133025915 นางสาวอามีนา เจ?ะเล?ะ
62133025916 นางสาวปBทมา สาและ
62133025917 นายณัฐดนัย รักษา
62133025918 นางสาวอภิญญา บุญสว6าง
62133025919 นางสาวเฟาซียะห� บูละ
62133025920 นางสาวโศรัยยา เงาะ
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62133025921 นายประยงค� ปานแขวง
62133025922 นางสาวพัณณิตา กาลานุสนธ์ิ
62133025923 นางสาวสุชานันท� กองสวัสด์ิ
62133025924 นางสาวสุนันทา รองสวัสด์ิ
62133025925 นางสาวสิริวิภา อักษรชู
62133025926 นางสาวดวงกมล แปะปลอด
62133025927 นางสาวญาณิศา เกราะแก1ว
62133025928 นางซาปูเราะห� เปาะสูอาแว
62133025929 นางสาวฮูไซน?ะ หลีอรัญ
62133025930 นายนิพาวัซ มะกาเจ
62133025931 นายศุภชัย ประทุมอรุณ
62133025932 นางสาวฐิตาพร สุวรรณเวศ
62133025933 นางสาวอริสรา จันทร�ประดับ
62133025934 นางสาวกนกวรรณ อมแก1ว
62133025935 นายอัฟนันต� อาแว
62133025936 นางสาววรางคณา วัลย�วิน
62133025937 นางอรทัย หนูแสง
62133025938 นางสาวเอื้อการย� แก1วหนู
62133025939 นายนิรวิทธ� จันทะโร
62133025940 นางสาวดียานา ภาลวัน
62133025941 นายวีระชาติ ชัยวิรุฬห�
62133025942 นางสาวธัญภัค ทองผสมแก1ว
62133025943 นายสมเกียรติ เมืองทอง
62133025944 นายณัฎฐ� ศรีสมาน
62133025945 นายมุนี ยูโซ?ะ
62133025946 นายอิสซาฮัม ดอรอเฮง
62133025947 นางสาวพนิดา ทองแกมแก1ว
62133025948 นางสาวขนิษฐา เทพพูลผล
62133025949 นายต6วนฟาเดร� เจ?ะสะแลแม
62133025950 นายฐิติศักด์ิ ไชยรุจนันท�
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62133025951 นางสาวจดาภรณ� ชูทอง
62133025952 นางสาวกมลพร จันทร�สง
62133025953 นางสาวธมน อิ้ววังโส
62133025954 นางสาวภัทรวดี กาสา
62133025955 นางสิริพรรณ บังเมฆ
62133025956 นางสาวพัชรียา แก1วลอย
62133025957 นางสาวณัฐสุดา ฤทธิโชติ
62133025958 นางเพ็ญทิพย� เพชรสุข
62133025959 นางสาวบุศรินทร� แก1วนวล
62133025960 นางสาวณฐภร คณะทอง
62133025961 นางสาวรูสรีนา สือแม
62133025962 นางสาวปวีณา หลําสะ
62133025963 นางสาวพิชชา ชัยธนะตระกูล
62133025964 นางสาวอัคราวดี ก1งเซ6ง
62133025965 นางสาวศิรัญญา แก1วโชติรุ6ง
62133025966 นางสาวคอรีเยาะห� ดาโอะ
62133025967 นางสาวอัสมา ฮะ
62133025968 นางสาวกชกร ชฎารัตน�
62133025969 นางสาววรรณวิรี ดีนหมัน
62133025970 นางวาสนา ฉัตรสุวรรณ
62133025971 นางสาวมะณีพร อรุณรุ6งเรือง
62133025972 นางสาวมณีกานต� บินมามะ
62133025973 นางสาวสลาม?ะ เจ?ะง?ะ
62133025974 นางสาวณภิสสรา ม่ังค่ัง
62133025975 นางสาวอินทิรา คงตระกูล
62133025976 นางสาวฐิตา อ1วนนิมิตร
62133025977 นางสาวธนกมน ดิตถะวิโรจน�
62133025978 นายวทัญWู หมัดชูโชติ
62133025979 นางสาวรัตนา บูบ6ากา
62133025980 นางสาววันวิสาข� ปภาพันธุ�
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62133025981 นางสาวฮูดา เจ?ะมามะ
62133025982 นางสาวฮานีซะห� สาแม
62133025983 นางสาวอัสมะ มูซอ
62133025984 นางสาวริสา สุวรรณศิริ
62133025985 นางสาวจิดาภา ต้ังธนัญธร
62133025986 นางสาวอาซีซะห� โต?ะมิง
62133025987 นางสาววิภาพร ตราสุวรรณ�
62133025988 นางสาวสุจิตรา ชูทอง
62133025989 นายศิวดล เพ็งจรัส
62133025990 นางสาวอิสริยา พลเพชร
62133025991 นางสาวตัสนีม หวังเบ็ญหมัด
62133025992 นางสาววรรณกานต� จูมิ
62133025993 นางสาวสุไรยา มะดือเร?ะ
62133025994 นายชัยนรินทร� ม่ันซ้ิว
62133025995 นายประกรานต� ขุนจัน
62133025996 นางสาวกรรณิการ� สนิทมัจโร
62133025997 นายชวนนท� เก้ือจอก
62133025998 นางสาวปภิลณัช นิลมาก
62133025999 นางสาวฟาตีฮะ ลอเซ็ง
62133026000 นางสาวอามาณีย� เฮงตาแกะ
62133026001 นางสาวมาริษา พลสุวรรณ
62133026002 นายอนุชา ไมหยา
62133026003 นายณัฐวุฒิ ทองเทียบ
62133026004 นางสาวธนิตา ฤทธิภักดี
62133026005 นายธนัท วงศ�สวัสด์ิ
62133026006 นายมูหัมหมัดรอซีดี หนิเหม
62133026007 นางสาวเกวลี รัตนญาติ
62133026008 นางสาวฟDรฮาน สะแมเซ็ง
62133026009 นางสาวทรรศชล บุญสุข
62133026010 นางสาวกันรบ เพ็งแก1ว
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62133026011 นายณรงค� ช6วยสงค�
62133026012 นางสาวจุฑารัตน� รับไซ
62133026013 นายซูกีรคาน ปาเกคาร
62133026014 นางสาวอัจฉรา หมะขะจร
62133026015 นางสาวเมธินี มณีรักษ�
62133026016 นายอดิศักด์ิ แสงดี
62133026017 นางสาวโสรยา ลอเด็ง
62133026018 นางสาวจุฑามาศ วารินพิพัฒน�
62133026019 นางสาวรานี สาแต
62133026020 นางสาวกนกวรรณ หนูสงค�
62133026021 นายทศพร คชสง6า
62133026022 นายดํารงค� เหมเหาะ
62133026023 นายกฤษฎา ใจเกลี้ยง
62133026024 นางสาวนูรียะห� ยูโซ?ะ
62133026025 นางสาวรุสนาณี เจะหลง
62133026026 นางสาวอวัสดา จันทร�กระจ6าง
62133026027 นางสาวสรารัตน� เพชรยาบาล
62133026028 นางสาววราพร อรุณทอง
62133026029 นางสาวนิลเนตร พรหมรังษี
62133026030 นายพงษ�เทพ ลือประพันธ�
62133026031 นายนิฮาเซ็ม ดือราแม
62133026032 นายยุทธนา สุขการ
62133026033 นางสาวสุดารัตน� ถาวร
62133026034 นางสาวฟารินดา หะไร
62133026035 นางสาวฬุริยา จันทร�สุขศรี
62133026036 นางสาวศุภวัทน� เอก
62133026037 นางสาวฮาปYอเสาะ ดาโอะ
62133026038 นางสาวมูรณี อาบู
62133026039 นางสาววีณาวดี ทองแดง
62133026040 นางสาววรรณภา มณีเลิศ
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62133026041 นางสาวนุรฮาฟDซัน ดาโอ?ะ
62133026042 นายดรุณโรจน� แสวงกิจ
62133026043 นายวัชระ ชุมฉ้ิง
62133026044 นางสาวซูบัยดะห� ตูแวบีรู
62133026045 นายอภิสิทธ์ิ หมัดจันทร�
62133026046 นางสาวอัซมาวีย� สะตี
62133026047 นางสาวซานียะห� เจะมุ
62133026048 นางสาวนูรไอนี โต?ะมุสอ
62133026049 นางสาวนิตยา สังข�เงิน
62133026050 นางสาวอันติกา แหละหีม
62133026051 นายทนงศักด์ิ ตรีวัย
62133026052 นางสาววนิดา นาคสง6า
62133026053 นางสาวณยฎา อิ่มศิริ
62133026054 นางสาวกมลชนก วังบุญคง
62133026055 นางสาวนรินรัตน� นวนรื่น
62133026056 นางสาวอังคณา สุขไกร
62133026057 นายมะรุสดี มามะ
62133026058 นายนวภัทร จิระภัคฆนากร
62133026059 นางสาววาซินีย� หมัดศิริ
62133026060 นางสาวกรรณิกา อุบลจินดา
62133026061 นางสาววิธัญญา จิตรนิยม
62133026062 นางสาวนุศรา ศิลาอ6อน
62133026063 นายกฤษกร ถัดศรีไทย
62133026064 นายธัญญ�วรท วาก?ะ
62133026065 นางสาวพัชรี จันทภาโส
62133026066 นางสาวซัลมา หม6าหลี
62133026067 นางสาวสิทธิณี วุ6นฉิม
62133026068 นางป�รัญยา สร1อยสังวาลย�
62133026069 นายวศิน ตูวิเชียร
62133026070 นายประภาส สิงตะสุวรรณโณ
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62133026071 นางสาวอรนุช เปาะแต
62133026072 นางสาวณัฎฐพัชร ประยูรรัตน�
62133026073 นางสาวสินสวรรค� บุญที่สุด
62133026074 นายยุทธพิชัย นิ่มเชื้อ
62133026075 นายฤทธิพงศ� รักษา
62133026076 นางตูแวนะ สาเหะอามิ
62133026077 นางสาวรัตนประภา ธรรมใจ
62133026078 นางภาวินา เอียดเหล็น
62133026079 นายธีระพงศ� ทองขวัญ
62133026080 นางสาวนัสริน อยู6ดี
62133026081 นางสาวสารีนี อูมา
62133026082 นางสาวภัทราภรณ� โมสิกะ
62133026083 นางสาวภคพร ปานกําเนิด
62133026084 นางสาวนวพร แก1วแก6นจันทร�
62133026085 นางสาววธิดา เมืองแก1ว
62133026086 นางสาวนูรราฮีมีย� ฮะยียามา
62133026087 นางวาสนา ชัยชู
62133026088 นายชยากร อุปกรณ�
62133026089 นางสาววันนูไรดา สาเมาะ
62133026090 นางสาวรัศมีแข เกียรติไพศาลโสภณ
62133026091 นางสาวสุภาพร สาแม
62133026092 นายณัฐกานต� แก1วเรืองศรี
62133026093 นางอัจฉรา มีบุญ
62133026094 นางสาวอามีนี เจ?ะลี
62133026095 นางสาวดียานา ยูโซ?ะ
62133026096 นางสาวนวรัตน� กตัญWุกานต�
62133026097 นางสาวดาริสา ดาโอะ
62133026098 นางสาวซีตีอาอีเซาะห� เจ?ะอุบง
62133026099 นางสาวเจณิสตา อักษรชู
62133026100 นางสาวบุหลัน ดาแล6หมัน
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62133026101 นางสาวภาวิณี หรุดคง
62133026102 นายอัซรี่ย� สาแม
62133026103 นางสาวรอสาดา อาลียาแม
62133026104 นางสาวอรอนงค� ยงประเดิม
62133026105 นายจักรี ยอดสมุทร
62133026106 นางสาวธนภรณ� เริ่มวงศ�
62133026107 นางสาวยูไรดา ดือเร?ะ
62133026108 นางสาวศรสุดา จันทร�งาม
62133026109 นางสาววิสา สวัสดี
62133026110 นางสาวสุนันทา สันอี
62133026111 นายพงศธร บัวทอง
62133026112 นางสาวศิริมา รามจันทร�
62133026113 นางสาวนฏกร ประสมสุข
62133026114 นางสาวอาทิษา นิ่มนวล
62133026115 นายกัมปนาท ด1วงนิ่ม
62133026116 นางสาวจุฑามาศ แก1วฉิมพลี
62133026117 นางสาวผกายแก1ว ทองแกมแก1ว
62133026118 นางสาวกิตติยา คงทน
62133026119 นายภณ ตติยามณี
62133026120 นายรัชกฤต แสงสุขิตกุล
62133026121 นางสาวมงคลศรี อินทรสมบัติ
62133026122 นางสาวรุฮานี มีดามี
62133026123 นายภาณุวิชญ� ผ6องแผ1ว
62133026124 นางวรลักษณ� ไชยขวัญ
62133026125 นางสาววรัญชญา อ6อนทอง
62133026126 นางสาวชนิตา พร1อมมูล
62133026127 นางสาวปทุมพร หนูเรือง
62133026128 นางสาวรัชดาภรณ� คําทอง
62133026129 นายณัฐพล มีมะแม
62133026130 นางสาวสุมาลี จันทร�ซิว
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62133026131 นางสาวอภิชญา ขุนเพ็ชร
62133026132 นางสาวนินาซูรา บินนิโซะ
62133026133 นางสาวกันยาวรรณ สวาหลัง
62133026134 นายชนุดม เธียรลีลา
62133026135 นายสุริยัน ยูโซ?ะ
62133026136 นางสาวศศิภักด์ิ นวลแก1ว
62133026137 นางสาวศเร?าะต1า หมัดบก
62133026138 นายประสิทธ์ิ สุวรรณรัตน�
62133026139 นางสาวสุมิตตา ย่ังยืน
62133026140 นางสาวศศิกาญจน� บุรินทอง
62133026141 นางจุติมา กระจายโภชน�
62133026142 นางสาววรรณี ช6อมณี
62133026143 นางสาวธีรารัตน� หนูละออง
62133026144 นายฉลองชัย หม่ืนละม1าย
62133026145 นายอนิรุตน� ใบจิ
62133026146 นางสาวการีหม?ะ เจ?ะอาแซ
62133026147 นางสาวขนิษฐา จันทรภักดี
62133026148 นางสาววงศ�ตะวัน นิลพงศ�
62133026149 นายอินทัช เอี้ยวเหล็ก
62133026150 นางสาววิภาวรรณ พูลสุด
62133026151 นางสาววิภาณี ศรลอย
62133026152 นางสาววิภาวี ซุ6นสกุล
62133026153 นางสาวศัลยา ไชยรักษ�
62133026154 นางสาวณัฐชา มณีโชติ
62133026155 นางสาวจีราภรณ� ทองคํา
62133026156 นายชัยพงษ� ทองด1วง
62133026157 นางสาวนูรีดา มามะ
62133026158 นางสาวจิตราพร เพ็ชรมณี
62133026159 นางสาวนัจมีย� ปะลาวัน
62133026160 นางสาวเมธาวี เทพกําเนิด
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62133026161 นางสาวสุวาณี ตีเย?าะ
62133026162 นางสาวจิราพรรณ รมณารักษ�
62133026163 นางสาวศศิธร เยือจันทร�
62133026164 นางสาวอังคณา มากละเอียด
62133026165 นางสาวธัญญาเรศ นุ1ยเด็น
62133026166 นางสาวรักชนก ซุ1นสุวรรณ
62133026167 นางสาวรัตนติยา ทองปาน
62133026168 นางสาวอรทัย พวงพันธ�
62133026169 นางสาวเสาวลักษณ� คงสนิท
62133026170 นางสาวยูซฮามูนีรอ อาแว
62133026171 นางสาวปาจรีย� ใจหาญ
62133026172 นายทรงธรรม น1อยจีน
62133026173 นางสาวฮาสือนะห� แวอุมา
62133026174 นางสาวศิริรัตน� ทองคํา
62133026175 นายสุลกีพลี อาลี
62133026176 นางสาวศิรินพร มนัสสิทธิพันธ�
62133026177 นางสาวพิชญาภา หนิหมาน
62133026178 นางสาวปวีณา วงษ�ภูเย็น
62133026179 นางสาวกนกพร ด1วงชาย
62133026180 นางสาววิภาวัลย� ขวัญทอง
62133026181 ว6าที่ร1อยตรีอิบรอฮิม มะดาโอะ
62133026182 นางสุการดา บุญยุภู
62133026183 นางสาวซานุรา ราแดง
62133026184 นางสาวเสาวณี เพชรชะนะ
62133026185 นางสาวสมิตา สุริยันยงค�
62133026186 นางสาวดาวศิมา แซ6ต้ัง
62133026187 นายวสุวัชร ปานเพ็ชร
62133026188 ว6าที่ ร.ต.หญิงอรยา พงค�รัตน�
62133026189 นางสาวปBณฐิตา อินแก1ว
62133026190 นายพงค�พัทร� เต็มภูมิ
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62133026191 นายธานินทร� เงินถาวร
62133026192 นางสาวศาสดา คงจรัส
62133026193 นางสาวฐิติวรรณ ช6างสาน
62133026194 นางสาวนุสรา เรืองรักษ�
62133026195 นางสาวฮาสีย?ะ ลือแมะ
62133026196 นางสาวสุปาณี ภู6ประดิษฐ�
62133026197 นางสาวฮามีด?ะห� มะลิหมัด
62133026198 นายไพจิตร วัดโคก
62133026199 นายวรพัชร บุญสม
62133026200 นางสาวนิชาภัทร อรรถพรรังษี
62133026201 นางสาวอุมาพร เพชรรัตน�
62133026202 นายณัฐพงษ� ยังสกุล
62133026203 นางสาวสิริมา ชายภักตร�
62133026204 นายอิบรอเฮง สามะ
62133026205 นางสาวปรียานุช มัจฉาวานิช
62133026206 นายกฤษณะ หมานหมิด
62133026207 นางสาวภาวิณี ชายเกลี้ยง
62133026208 นางสาวนุชจรี เสริมสุทธ์ิ
62133026209 นางสาวพิมพ�อัปสร อินทสระ
62133026210 นางสาวซารีนา ตาเละ
62133026211 นางสาวกนกวรรณ บริเพชร
62133026212 นางสาวปBตมา ช6วยแก1ว
62133026213 นายวรรณรัตน� โครธาสุวรรณ
62133026214 นายสิทธิชัย แสงอรุณ
62133026215 นางสาวก่ิงกาญจน� แก1วมณี
62133026216 นายศุภสรณ� เปาะทอง
62133026217 นางสาวนิตยา จิเหลา
62133026218 นางสาวสุภาวดี สมัครกิจ
62133026219 นางสาววิชญาพร เสือล6อง
62133026220 นางสาวปราณีจิตต� นวลแก1ว
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62133026221 นายราเชนทร� เต?ะปูยู
62133026222 นายอดิศร พูลสวัสด์ิ
62133026223 นางสาวมารีน6า อาดํา
62133026224 นายซัยฟุดดีน พันกาแด
62133026225 นางสาวรอนา เด็ง
62133026226 นางสาววรุณี มุสิกพันธ�
62133026227 นางสาวสมฤดี อินทร�รักษา
62133026228 นางสาวเบญญาพร พูลเกิด
62133026229 นางสาวฮาญาตี สาและ
62133026230 นางสาวกานัสตา ดวงตา
62133026231 นางสาวพจมาน แก1วสุวรรณ�
62133026232 นายไมตรี ยาตา
62133026233 นายโกวิทย� หนูพันธ�
62133026234 นางสาวสริดา ชูเมฆ
62133026235 นายกฤษฎา ภุมรินทร�
62133026236 นางซารีปะห� แวดอเลาะ
62133026237 นางสาวธนิษฐา ชุมช6วย
62133026238 นายมูฮํามัดฮัมดี บินเจะมะลี
62133026239 นางสาวอามานี แสแลแม
62133026240 นางสาวซูไบดะห� ขะเร็มดีเยาะ
62133026241 นางสาวยุวดี มุกเนียม
62133026242 นางสาวพิมพ�ชนก บัวแก1ว
62133026243 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรคงทอง
62133026244 นางสาวมะลิฟJา คงธนาไพบูลย�
62133026245 นายมูฮาเดร� นิทัศน�นวเดชากุล
62133026246 นางสาวกัญภิรมย� ช6วยนุกูล
62133026247 นางสาวอารยา สงสม
62133026248 นางสาวจินดามาศ สงนุ1ย
62133026249 นายภาสกร แดงสุวรรณ
62133026250 นางสาวกาซนียา สาและ
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62133026251 นางสาวนัสบี เจ?ะแล
62133026252 นายฮาเรฟ สมอยุโซ?ะ
62133026253 นายกิตติคุณ สุขขาว
62133026254 นางสาวยมลพร กรดกล1า
62133026255 นางสาวพญาภรณ� ผลนุกูล
62133026256 นางสาววีรวรรณ คงฤทธ์ิ
62133026257 นางสาวศิริวรรณ ปานเจ้ียง
62133026258 นางสาวรอสีตา สอนดี
62133026259 นางสาวสุนิสา เจ1ยจู
62133026260 นางสาวเบญจา สงชู
62133026261 นายอานนท� แวอารง
62133026262 นางสาวสุดาพร ทุมเพ็ง
62133026263 นายรุสลัน เจ?ะอารง
62133026264 นายธีรวัฒน� ขํารัก
62133026265 นายนครา ดีเอียด
62133026266 นางสาวพรรณฤมล มาเพ็ง
62133026267 นางสาวปนัสยา ศรประดิษฐ�
62133026268 นายธนกฤต เกตุแก1ว
62133026269 นายอาสิฐ แกสมาน
62133026270 นางสาวมรกต เรืองจิรัษเฐียร
62133026271 นางสาวอรณิชชา เท6งปกิต
62133026272 นางสาวนิสากร บุญส6งค�
62133026273 นางสาวจุฑารัตน� เรืองพุทธ
62133026274 นางอนัญญา การือมอ
62133026275 นางนูรอัยณี องศารา
62133026276 นางสาววีรอร สงแก1ว
62133026277 นางสาวปBทมา เพ็ชรนุ1ย
62133026278 นายธีระศักด์ิ อําไพฤทธ์ิ
62133026279 นางสาวมารีนา สุหรง
62133026280 นางอรมาศ หมีนหวัง
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62133026281 นางสาวอามาณีย� เจ?ะหะ
62133026282 นางสาวดาลิยา สาอุ
62133026283 นางสาวรุสนานี ใจสมุทร
62133026284 นางสาววราพร แดงนวล
62133026285 นางสาวอาตีญา สะแปอิง
62133026286 นางสาวจามจุรี ข1อติโก1
62133026287 นางสาวศิริขวัญ หนูแข
62133026288 นางสาวนูร-อัสนีรา หะยียูโซ?ะ
62133026289 นางสาวกชกร มะสัน
62133026290 นายอานนท� บุญมาศ
62133026291 นายอดินันท� มะแซ
62133026292 นางสาวสุคน ศรีเกตุ
62133026293 นางยลิตา อุมา
62133026294 นายฤทธิชัย ฝอยทอง
62133026295 นายสุริยัน สิริพงศ�ชาตรี
62133026296 นางสาววรรษมล หมัดเหล็ม
62133026297 นางสาวซูไฮนี หะยียูโซ?ะ
62133026298 นางสาววรรณวิศา บัวเอียด
62133026299 นางสาวพรชนก แสงแก1ว
62133026300 นางสาวปาจรีย� เพชรไข6
62133026301 นางสาวซัลซาบีล บินเจ?ะมะ
62133026302 นางสาวกุลวดี แก1วกิริยา
62133026303 นางสาวเนตรนภา บัวหมุน
62133026304 นางป�ยนาถ ศรีนาค
62133026305 นางสาวอนิสรา หลังโส?ะ
62133026306 นายเฉลิมไทย กาญจนเพชร
62133026307 นายธีรศักด์ิ ขวัญเมือง
62133026308 นางสาวชุติมา สิทธิเดช
62133026309 นางสาวบารีย?ะ ดอเลาะ
62133026310 นางสาวซูไรดา สะนิ
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62133026311 นางสาวยารุณี เจะมะ
62133026312 นายฮิลมี เจ?ะซอ
62133026313 นางสาวพรพิมล แซ6ตัน
62133026314 นางสาวพิชชาพร มะอักษร
62133026315 นางสาวนันทิกานต� ปานภักดี
62133026316 นายสิทธิชัย ฉางทอง
62133026317 นายอดินันท� บากอสิดิ
62133026318 นางสาวปฐมพร ธนูสาย
62133026319 นางสาวสุธิศา ทรงไกรศรี
62133026320 นายจิรพงศ� ศิริรัตน�
62133026321 นายพงศกร ปBญญานุกิจ
62133026322 นางสาวสิริยากร ไชยสิทธ์ิ
62133026323 นางสาวรัตนาภรณ� คํามูล
62133026324 นายชานนท� หมีดเส็น
62133026325 นางสาววิภาดา เมธีลักษณ�
62133026326 นายจารุพงศ� หมวดแทน
62133026327 นางสาวมาซีเตาะห� สือแม
62133026328 นางสาวจารุวรรณ สิทธาชีวานนท�
62133026329 นางสาวไซนับ อาแว
62133026330 นางสาวสุพัตรา ชูชนะ
62133026331 นางสาวพรสุดา ไข6จุน
62133026332 นางสาวปวิณา กูลเก็ต
62133026333 นางสาวฟ�รดาวส� เจ?ะอาแว
62133026334 นางสาวอภิญญา พันธุ�ทอง
62133026335 นายรอซีดี มะเกะ
62133026336 นางสาวดาราวัลย� เต?ะซ6วน
62133026337 นายนฤคม เอ1งฉ1วน
62133026338 นางสาวทิพย�สุดา จิตตพงศ�
62133026339 นางสาวรุสนี เต?ะหมาน
62133026340 นางสาวกัญญ�วราภัทร เหมกูล
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62133026341 นายกฤษฎา อ6อนจันทร�
62133026342 นายธนาเสฎฐ� ศรีไทยรักษ�
62133026343 นางสาวณปภัช จันทโน
62133026344 นายศรีเชาว� จุลมณี
62133026345 นางสาวมะลิวัลย� คล1ายมิตร
62133026346 นางสาวซูไฮมี มะดีเยาะ
62133026347 นางสาวอาภาภรณ� หนูช6วย
62133026348 นางสาวพรนภัส ไชยสุวรรณ
62133026349 นายจิรวัฒน� เอ1งเถ้ียว
62133026350 นายฮัสมิน มุวรรณสินธุ�
62133026351 นายลุกมาน ดอเลาะ
62133026352 นางสาวมูราณี อาลี
62133026353 นายนารอดี สุบาโกย
62133026354 นางสาวชนินาถ นิลสุวรรณ
62133026355 นางสาวจุฬาลักษณ� ภู6ประไพ
62133026356 นางสาวบุษรินทร� หมวดเมือง
62133026357 นางสาวนูรุลฮูดา มูซอ
62133026358 นายนพรัตน� ไวยภักด์ิ
62133026359 นางสาวชลธนา นวลศรี
62133026360 นางสาวรัตนาวลี พุ6มรักชาติ
62133026361 นางสาวระรินธร ณ สงขลา
62133026362 นายซัดดัม บีรู
62133026363 นายซําซู มะดือราแว
62133026364 นายชาติวัฒน� คงแก1ว
62133026365 นางสาววริศรา ยาชะรัด
62133026366 นางสาวบัณฑิตา อ6อนศรี
62133026367 นายธนคมณ� ศรีบุรุษ
62133026368 นางสาวฮายาตี มะปูนา
62133026369 นางสาวนารีมา รอแม
62133026370 นายอับดุลเลาะ จิใจ

หน1า 879 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133026371 นางสาวซัฟฟDซา หมีนปาน
62133026372 นายกิตติ แก1วพิทักษ�
62133026373 นางสาวฮามิด?ะ ยูโซะ
62133026374 นางสาวผริตา โสสนุ1ย
62133026375 นางสาวฮาซามี อุเซ็ง
62133026376 นายสถาพร รักยศ
62133026377 นางสาวนฤมล เพ็ชรศรี
62133026378 นางสาวพิมพ�กานต� จ6ายเกิด
62133026379 นางสาวสารภี เก้ือเดช
62133026380 นางสาวณัฐสุดา แก1วร6มวัน
62133026381 นางสาวแพรภรณ� วุ6นดี
62133026382 นางสาวสิริภรณ� อนุสาย
62133026383 นางสาวอุไรวรรณ ชุมทอง
62133026384 นางสาวพัยรุส ตีรี
62133026385 นางสาวภัทร�ศยดา ศิริพันธ�
62133026386 นางผุสดี เปรมภักดิพร
62133026387 นางสาวนัสนีน จ้ีเกษม
62133026388 นายสุทธิพจน� เกตุเกลี้ยง
62133026389 นางสาวหาสน?ะ สาและ
62133026390 นางสาวสวรรณญา หมัดบู
62133026391 นางสาวฟาดีละห� อาแว
62133026392 นางสาวบุณยดา ปาลยะรัตน�
62133026393 นางสาวขวัญชีวา สัณฐมิตร
62133026394 นางสาวอัจจิมา บุญศรี
62133026395 นางสาวณัฏณภัทร แก1วกล1า
62133026396 นายธนิสร ฉิมแก1ว
62133026397 นางสาวนูรไอนี กาหม?ะ
62133026398 นางศิริพร ชํานาญกิจ
62133026399 นายธีรนัย จันทร�เกตุ
62133026400 นางสาวฟDร�เดาส� ดอเลาะบองอ
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62133026401 นางสาวก่ิงกาญจน� บิลหรีม
62133026402 นางสาวอัญชลี ทองแปJน
62133026403 นายพงศ�ปณต ศรีเมฆ
62133026404 นายธีรภัทร� พิทตระพันธ�
62133026405 นายอัสรู มะ
62133026406 นางธัญญามาศ ศรีวรรณ
62133026407 นางสาววิธิดา ชูเชิดรัตน�
62133026408 นายศรัณย�ภัทร ธรรมดี
62133026409 นางสาวรพีพรรณ นมรักษ�
62133026410 นายพิริยะ ไชยงาม
62133026411 นางสาวสุไลดา เกปBน
62133026412 นางสาวรัตนาภรณ� หยังหลัง
62133026413 นายอารอฟBต บินสามะ
62133026414 นางสาวธารินี จีนพานิช
62133026415 นายบัญชา สุจิตโต
62133026416 นางสาวธิดารัตน� เรืองเทพ
62133026417 นางสาวบุญปวี จันทร�จะนะ
62133026418 นายธนวัฒน� สายเมธา
62133026419 นางสาวชริดา ปราบภัย
62133026420 นางสาวแทนมาริน ปานเพชร
62133026421 นางสาวฐิตาวดี ก่ัวพานิช
62133026422 นางสาวบุญทิพย� คํามณี
62133026423 นางสาวณัฐพัชร� สุวรรณรัตน�
62133026424 นางสาวเกษณี บาสอลอ
62133026425 นางสาวดารีซะห� แวเดร�
62133026426 นายวริศ โกบบาหลี
62133026427 นางสาวสุชาวดี เกิดความสุข
62133026428 นางสาววิภาวี พูลเกิด
62133026429 นางสาวอรวรรณ เหม1นแก1ว
62133026430 นางสาวซารีฟMะ โต?ะตะ

หน1า 881 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133026431 นายอิสยัส มะเก็ง
62133026432 นางสาวระพีวรรณ กังแฮ
62133026433 นางสาวอลิสา แก1วปาน
62133026434 นางสาวสุไวย?ะ เกอากะ
62133026435 นางวราภรณ� รามไชย
62133026436 นายมะรอซาลี สะบูดิง
62133026437 นางสาวซูวานี เจะดือราแม
62133026438 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอรอนงค� ชีววุฒิพงศ�
62133026439 นายนันทวัฒน� อ6อนรักษ�
62133026440 นางสาววศินี อินทกูล
62133026441 นางสาวอัสมา นิยม
62133026442 นายสันติภาพ เต?ะปูยู
62133026443 นางสาวนาบีลา อูมา
62133026444 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองสุข
62133026445 นางสาวสุธากร มาศเสม
62133026446 นางสาวบัญชุสา แทนหนู
62133026447 นางสาวอริสา สมพรหม
62133026448 นางศิรินันท� สมมาตร
62133026449 นางสาวรัตนาวดี เห็ดทอง
62133026450 นายอลงกรณ� ชัยสุตานนท�
62133026451 นางสาวอรสา ปานกลาย
62133026452 นางสาวซันมาร� ลูกสะเดา
62133026453 นางสาวอภิญญา แก1วเรือง
62133026454 นางสาวลัชมี มาหะดะ
62133026455 นางสาวจารุวรรณ ชูเชิด
62133026456 นางสาวณัฐณิชา สินสมบูรณ�สถิต
62133026457 นางสาวเพลิญใจ กาเลี่ยง
62133026458 นางสาววิภา หวังสป
62133026459 นางสาวเยาวลักษณ� แก1วสีทอง
62133026460 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอรศิรินทร� อนันตรพรพิทักษ�
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62133026461 นางสาวปDยะกุล ชอบงาม
62133026462 นายฉัตรชัย อินทะมณี
62133026463 นางสาวอารยา คงวัน
62133026464 นางสาวลลิตา อามะ
62133026465 นางสาวมลิวรรณ ดํามาก
62133026466 นายพัฒนพงค� ศรีน1อย
62133026467 นางสาวป�[นป�นัทธ� บัวแก1ว
62133026468 นางสาวรินรดา บินสมะ
62133026469 นางสาวฟ�ตตรียา มะยูโซ?ะ
62133026470 นางสาวไสศรี กูโน
62133026471 นายฮากีม เศวตโศภิต
62133026472 นางสาวปณิตา ไกรสิน
62133026473 นางสาวชญาภา พรหมสุข
62133026474 นางสาวมุกดา ด1วงทอง
62133026475 นายบูรฮาน นาวาฮาซัน
62133026476 นางสาวจิรชยา อินทภูมิ
62133026477 นางสาววนิดา ชูสว6าง
62133026478 นางสาวนันท�นภัส ดอนหนู
62133026479 นายวรเชษฐ� ทองดี
62133026480 นายชาติชาย เรณุมาศ
62133026481 นางสาวนูรีซา สาหะ
62133026482 นายพงษ�สิทธ์ิ สุวรรณชาตรี
62133026483 นางสาวกรจัน โล1วโสภณกุล
62133026484 นายอภิชัย ช6วยภักดี
62133026485 นายธนกฤต จันทวงศ�
62133026486 นางสาวสุรัสวดี อนันต�
62133026487 นายอามีน อูเส็ง
62133026488 นางสาวกวินนา ป�นตานา
62133026489 นางสาวสุทธิดา หลงหา
62133026490 นางสาวอูยาย กูโน
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62133026491 นางสาวป�ยพร ปลอดทอง
62133026492 นายกรณ�ษิรสิทธ์ิ สุขขี
62133026493 นางสาวสุนีย�พร เพชรแดง
62133026494 นายฟาริด สุรพงษ�
62133026495 นางสาวสวรัตน� ราชดี
62133026496 นายวรางกูล ศรีเกตุ
62133026497 นางสาวนูไอนี ลีมิง
62133026498 นายธนภัทร อริยกุลนิมิต
62133026499 นายกันตพงศ� สวนยา
62133026500 นางสาวสุดารัตน� งามประดิษฐ�
62133026501 นายไซน6อล ไมมะหาด
62133026502 นางสาวสรารัตน� คําทอง
62133026503 นางสาวสุดารัตน� ทองศรี
62133026504 นายศรเทพ สุขไสย
62133026505 ว6าที่ร1อยตรีหญิงรพีพัฒน� บุญผล
62133026506 นางภิระดี แก1วอัมพร
62133026507 นายมฆวาน ทวีรัตน�
62133026508 นางสาวกาญจนศิริ ศรีโยม
62133026509 นางสาวศิริพร สูสมแก1ว
62133026510 นางสาวสไบทิพย� สุทธิกุล
62133026511 นายปรินทร ต้ังปอง
62133026512 นางสาวกนกวรรณ พรหมรักษา
62133026513 นางสาวนาปDซะ สามะ
62133026514 นางสาวมณีรัตน� ยันพะโยม
62133026515 นายธนวัฒน� ช6วยทอง
62133026516 นางสาวดาวประกาย ไชนรา
62133026517 นางสาวก่ิงกาญจน� หนูแปJน
62133026518 นายภัทรกรณ� จารุสาร
62133026519 นางสาวทิพยาภรณ� ดําแก1ว
62133026520 นางสาวซารีน1า หลับด1วง
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62133026521 นายซามิง อาลี
62133026522 นางสาวน้ําหวาน คมขํา
62133026523 นางสาวดาริน สิงห�นําโชค
62133026524 นางสาวอุษาวดี มรรคถาวร
62133026525 นางสาวจิรัชญา หลงหัน
62133026526 นางสาวพรนิภา กําวิจิตร
62133026527 นางสาวรัตนา อุสนีย�
62133026528 นายนูรดีน และมินา
62133026529 นางสาวอานีต1า แมเราะ
62133026530 นางสาวสุพรรษา พูลแก1ว
62133026531 นางสาวนุชนาฎ หนูสวัสด์ิ
62133026532 นางสาวธาริณี ไชยเดช
62133026533 นายชญานนท� วิโรจน�แสงอรุณ
62133026534 นายกฤตพล พรหมแทนสุด
62133026535 นางสาววรรณภา นิ่มเนียม
62133026536 นางสาวประไพพิศ บุญเพชร
62133026537 นางสาวมัสนี อิสมูลี
62133026538 นางสาวสุวรรณดี หลังอิ
62133026539 นางสาวนันทิยา ช6วยแก1ว
62133026540 นางสาวมีสบะห� เจ?ะมิง
62133026541 นางสาวศศิธร พุทธนวล
62133026542 นางสาวจันทร�จรัส รัตนา
62133026543 นางสาวสุทธิดา สานิง
62133026544 นางเบญจพร หน6อทิพย�
62133026545 นางป�ยวรรณ มีปาน
62133026546 นางสาวเบญจวรรณ นวมขํา
62133026547 นางอิสลามียะห� แวจิ
62133026548 นางสาวอรอนงค� จันทรมณี
62133026549 นางสาวปาสีย?ะ ลาเต?ะ
62133026550 นางสาวพรพิมล วิบูลกิจ

หน1า 885 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133026551 นางสาวอาจารีย� วิวัทพงษ�
62133026552 นางสาวขวัญฤทัย โยชุม
62133026553 นายอับดุลการิม สามะ
62133026554 นางสาวสีตีไอซะห� ญาติมณี
62133026555 นางสาววรางคณา สุพรรณชนะบุรี
62133026556 นางสาวมาริษา ชิงแก1ว
62133026557 นางสาวณัฐชา จันทร�ดอกบัว
62133026558 นางสาวอัญชลี เวสนุสิทธ์ิ
62133026559 นางสาวปวีณา วิริยะธรรม
62133026560 นางสาวนูรีฮัน หมัดระหมาน
62133026561 นางสาวนุรฮัยยาตี อาดํา
62133026562 นางสาวนราสินี ถ่ีถ1วน
62133026563 นางสาวนุชนาถ จันทร�เทพ
62133026564 นางสาวกนิษฐา หนูหมาด
62133026565 นายมารุต ยอดใชย
62133026566 นางสาวพรชิตา เจริญศิลปS
62133026567 นางสาวกัญจิมา สุวรรณศรี
62133026568 นางสาวปBทมา อนันตพงค�
62133026569 นางสาวฟาดีละห� วาโด
62133026570 นางสาวธัญลักษณ� ไวว6องทวีสิริ
62133026571 นางสาวชุติมา มณีโชติ
62133026572 นางสาวพัทธมน พ6วงพี
62133026573 นางสาวปBทมาภรณ� ชื่นกลิ่น
62133026574 นางสาวชลธิชา ชีวกุล
62133026575 นางสาววนิดา จันทร�ฉาย
62133026576 นางสาวศจีพัต สุวลักษณ�
62133026577 นายรอมฎอน บูล?ะ
62133026578 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมทอง
62133026579 นางสาวสุวนันท� แสงหิรัญ
62133026580 นางสาวอารญา ร6าหมาน
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62133026581 นางสาวนุช บุญพิทักษ�
62133026582 นางสาวศิรประภา สุวรรณรัตน�
62133026583 นายอรรถพล เตกฉัตร
62133026584 นายสรเดช ชุมมณี
62133026585 นายต6วนอัมรัน กุโน
62133026586 นายณัฐพานิช จ]ายเจริญ
62133026587 นายยาการียา โต?ะอาลี
62133026588 นางสาวลักคนา โพธ์ิชื่น
62133026589 นางสาวฮานูณา มุสะอะรง
62133026590 นางสาวกาญจนา กลิ่นนุ6น
62133026591 นายลุฏฟD เหมมัน
62133026592 นางสาวเจ?ะรอซีด?ะ บินเจะมะเย็ง
62133026593 นายภูริพัฒน� กะมิง
62133026594 นางสาวอัสมะ เกษธิมา
62133026595 นางสาวสุธาสินี บุญกาญจน�
62133026596 นายอดินัน ปะแตบือแน
62133026597 นางสาวอัลวานี มะแซสาอิ
62133026598 นายอานนท� ต6อพลธรรม
62133026599 นายประเสริฐ กาหรีมการ
62133026600 นายวันชนะ ชูเขียว
62133026601 นายวศิลปS จิตต�สุวรรณ
62133026602 นางสาวยานีลา ดาโอ?ะ
62133026603 จ.ส.ต.ธนงศักด์ิ อ1นทอง
62133026604 นางสาววิภาวรรณ สังขะเวช
62133026605 นางสาวศิวพร จิโรจน�วณิชชากร
62133026606 นางสาวพนิดา ทิพย�สมบัติ
62133026607 นางสาวนูรุลยันน?ะห� หะยีมานุง
62133026608 นางสาวสุปราณี แก1วหนูนวล
62133026609 นางสาวนงค�นภัทร ศรีจันทร�
62133026610 นางสาวอารีรัตน� ไพโรจน�
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62133026611 นางสาวกัณณิสา คารทอง
62133026612 นายอุสมาน มะหะดุง
62133026613 นางสาวนูรีซัน เจะเตะ
62133026614 นางสาวณิดศวรา สุขเมือง
62133026615 นางสาววรรณิศา หนูยก
62133026616 นางสาวป�ยวรรณ หุนสิกพันธ�
62133026617 นางสาวดาราวดี จันทร�มีศรี
62133026618 นายวีรนันท� ปูโรง
62133026619 นายเจษฎา นุ6มนิ่ม
62133026620 นายซะอารี หะแย
62133026621 นางสาวกมลทิพย� เพ็งจันทร�
62133026622 นางสาวพิชญาภรณ� ศรีโชติช6วง
62133026623 ส.ท.เจฟDรี กาเราะ
62133026624 นางสาวอาจิมา ยีมะมิง
62133026625 นายนพดล ลือศิลปS
62133026626 นางสาวกาญจนา ชนะกุล
62133026627 นายเอกรัตน� มันเหมาะ
62133026628 นายประเสริฐศักด์ิ วังช6วย
62133026629 นายโชติกร เจริญเนตรกุล
62133026630 นางสาวอรอนงค� อิสระนรากุล
62133026631 นางสาวยุวดี ไชยรักษ�
62133026632 นางสาวเอมมิกา บุญจําเนียร
62133026633 นางสาวศุลีพร จันทร�ชู
62133026634 นางสาวภัทธิรา หน6อสกูล
62133026635 นายธรรมรัตน� ช6วยเชียร
62133026636 นายรุสลี เจะอุบง
62133026637 นายสุเพียร บีฮิง
62133026638 นางสาวณัฐริกา บุญเกิด
62133026639 นางสาวกาญจนวดี ไล6คง
62133026640 นายภัทรพล ศรีวรรณ
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62133026641 นางสาวพาตีฮ?ะ ซารูมอ
62133026642 นางสาวดาราวดี ลือชาการ
62133026643 นางสาววาไฮตี ลาเตะ
62133026644 นางสาวนูรียะ มามะ
62133026645 นายราชิด หวันสบูดิน
62133026646 นายฐิติพงศ� สายก้ีเส1ง
62133026647 นางสาวซอบะห�นูร� เลาะเมาะ
62133026648 นางสาวมัทนา บุตรชัย
62133026649 นางสาวเนตรนภา กล1าแข็ง
62133026650 นางสาวชฎาธาร ทองแก1ว
62133026651 นางสาวภิญญาพัชญ� บัวแก1ว
62133026652 นางสาวพาซีย?ะ สะแม
62133026653 นางสาวศศิธร คงเพ็ชร
62133026654 นายพิสิษฐ� สิงขรรัตน�
62133026655 นางสาวศศิธร จงรักษ�
62133026656 นางสาวฟDรซา กาเต?ะ
62133026657 นางสาวอรัญญา วงขะโนง
62133026658 นางสาวขวัญจิตร ยอดพรมทอง
62133026659 นางสาวกัณฐมณี ชูช6วย
62133026660 นางสาวฟาดีละห� มะสาลาแล
62133026661 นางสาวเกียรติศิริ ทองหล6อ
62133026662 นางสาวซัมซูเรีย ล6าหับ
62133026663 นายซูการ�ไน เจะเตะ
62133026664 นางสาวกัญหา ด1วนมี
62133026665 นางสาวพรนภา ชุมเชื้อ
62133026666 นางสาวอัญธิการ� ขุนเพชร
62133026667 นางสาวศุภากร ดิษโสภา
62133026668 นายฮานิฟ มณีชยางกูร
62133026669 นายอภิสิทธ์ิ ดําเดิม
62133026670 นายมโนพัศ มณีโชติ
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62133026671 นางสาวชรินรัตน� ยอดเก้ือ
62133026672 นางสาวนูรมา วานิ
62133026673 นายญะมาลุดดีน หรีมโต?ะสัน
62133026674 นายคมคิด คงแก1ว
62133026675 นายอัฟด?อล ดาเลาะ
62133026676 นางสาวนูรมา ดาโอะ
62133026677 นางสาวปฏิมาภรณ� ศีลบุตร
62133026678 นางสาวนูรีซัน สาและ
62133026679 นางสาวชิราพรรณ ใจสว6าง
62133026680 นางสาวอาซีย?ะ สะบูดิง
62133026681 นางสาวเสาวรส พุทธสุภะ
62133026682 นางสาวภาวิกา นนตรี
62133026683 นายอะหมัดสุลัมน� มะแซ
62133026684 นางสาวธมลวรรณ สุขงาม
62133026685 นายก6อพงศ� ศรีสุขใส
62133026686 นายจิรกิตต� สุขเกษม
62133026687 นางสาวจุฑามาศ ศรีพลอย
62133026688 นางซูซาน6า ยุมคุณ
62133026689 นางสาวยุวธิดา หนูวงค�
62133026690 นางสาวอารียา ยามา
62133026691 นายณัชริช คงสุด
62133026692 นางสาวอรทิมา รัตนพันธ�
62133026693 นางสาวสุภัทร�ชา คีรีเดช
62133026694 นางสาวกนกกาญจน� สารสิทธ์ิ
62133026695 นางสาวศกลวรรณ ชูมณี
62133026696 นางสาววันดี สูน6าหู
62133026697 นางสาวยัสมีน เบ็ญนา
62133026698 นางสาวปยาณีย� ปBตนกุล
62133026699 นางสาวกัญญาภัค ดิเรกวัฒนสาร
62133026700 นายกัมปนาท แก1วลอย
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62133026701 นางสาวณัฏฐณิชา ริทธ์ิโต
62133026702 นายขจรศักด์ิ บุญทอง
62133026703 นางสาวอัจฉราภรณ� ขวัญเชื้อ
62133026704 นางสาวต6วนนูรมี นิมะ
62133026705 นางสาวรูซีตา แวอุมาร�
62133026706 นางสาวทิพยาภรณ� พฤษปBญจะ
62133026707 นายปริญญา ศรีใหม
62133026708 นางสาวสุรัตน�ชวดี อิสสะโร
62133026709 นางสาวคอลีเยาะ กียะ
62133026710 นางสาวอานิซะห� หะยีเจ?ะเย?ะ
62133026711 นางสาวนูอานี เระเบ็นหมุด
62133026712 นายวัชรินทร� เดชมณี
62133026713 นางสาวณัฐธิดา อุดี
62133026714 นายกิตติศักด์ิ เหมือนพะวงศ�
62133026715 นางสาวจริญญา สมาธิ
62133026716 นางสาวภัทราภรณ� อักษรถึง
62133026717 นายเกียรติศักด์ิ เจนตระกูลเลิศ
62133026718 นางสาวภัทรพร แก1วเพชร
62133026719 นางสาวพรศิริกรณ� เขียนวารี
62133026720 นางสาวจีราภรณ� คงทอง
62133026721 นางสาวอามีนะห� กาซอ
62133026722 นายนราภูมิ เอียดเจริญ
62133026723 นางสาวนูรู ตาเห
62133026724 นายอาฟานดี คอลออาแซ
62133026725 นางสาวปBทมา ชนะบาล
62133026726 นางสาวซูไฮบะห� สาเมาะ
62133026727 นายมูฮะมะยา สาและ
62133026728 นางสาวคชาภรณ� รองเดช
62133026729 นางสาวกุลธิดา สุวรรณมณี
62133026730 นางสาวอิศมนต� จันทะโร
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62133026731 นายซูไฮมิง หะยีสือนิ
62133026732 นางสาวสุทานันท� มานะจิตต�
62133026733 นางสาวลภิศร จิตตะปาโณ
62133026734 นายร6อเฉด เจ?ะสัน
62133026735 นางสาวสูไวบ?ะ ดาโอ?ะ
62133026736 นางสาวอามีนา สาและ
62133026737 นางสาวกนกวรรณ จันทร
62133026738 นางสาวโรสดาวาตี มะนอ
62133026739 นางสาวเสาวลักษณ� ขาวแสง
62133026740 นางสาวดาวารี สวาหลัง
62133026741 นางสาวกัญยาณี ซีทราก
62133026742 นางสาวสุนิตา กาเส็มส?ะ
62133026743 นางสาวธิดารัตน� ไชยเสโน
62133026744 นางสาวพิชญา ช6วงเพ็ชจินดา
62133026745 นายณัฐวุฒิ น1อยศิริ
62133026746 นางสาววรฤทัย เพชรรัตน�
62133026747 นายอุสมาน สาและ
62133026748 นางสาวชยุตรา ทองขาว
62133026749 นางสาวรอแฮดา เหมเด็น
62133026750 นายอาดีล เจ?ะอาแดร�
62133026751 นายวิชัย ชาญประเสริฐ
62133026752 นางสาวนูรีซัน กะจิ
62133026753 นางสาวนูรีฮัน บิดิง
62133026754 นางสาวมาริสา แวนาฮะ
62133026755 นางสาวสุธาทิพย� สิทธาจารย�ยุทธ
62133026756 นางสาวอารตี รองเดช
62133026757 นางสาวป�[นมุก พูลแก1ว
62133026758 นางสาวจิติตา ไชยสงคราม
62133026759 นายซูไฮมี นิแล
62133026760 นายธีรพัฒน� จันทาวาส
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62133026761 นางสาวนาญีบะฮ� พายิบ
62133026762 นางสาวกาญจนา อินแก1ว
62133026763 นางสาวซัลวานีย� โตะหม?ะ
62133026764 นายสิรวิชญ� ไชยบุบผา
62133026765 นางสาวนูรุลวาฮีดา เปาะโซ?ะ
62133026766 นางสาวอามิเน?าะ เซ็ง
62133026767 นางสาวสุธาสินี พรหมทอง
62133026768 นางสาวสุทธิดา บุญสําราญ
62133026769 นายอาซิป อูเซ็ง
62133026770 นางสาวพัตราภรณ� มาลีสวาท
62133026771 นายจิระศักด์ิ อุปมัยรัตน�
62133026772 นางสาวสมฤทัย ภิวัฒนกุล
62133026773 นางสาวชมพูนุช พันธ�เศรษฐ
62133026774 ว6าที่ ร.ต.อับดลฮาลีม องศารา
62133026775 นางสาวฮามีด?ะ บิงดอเลาะ
62133026776 นางสาวการีม?ะ ดอเลาะ
62133026777 นางสาววรรณพร ยอดจิตต�
62133026778 นางสาวปBทมา ทิพย�รองพล
62133026779 นางสาวภาวนิศ แก1วกูล
62133026780 นายศุภสิทธ์ิ ทองฤทธ์ิ
62133026781 นางสาวจริณญา มัธยม
62133026782 นางสาวซารีนา เดร�หลํา
62133026783 นางสาวณัฐรดา อนุภัทร�
62133026784 นายชนาธิป ระวังวงค�
62133026785 นางสาวปฐมพร ชัยมีบุญ
62133026786 นายอาซาน เหมซ?ะ
62133026787 นางสาวณัฐวดี เพชรกาฬ
62133026788 นางสาวอังคณา คชกาญจน�
62133026789 นายอับดุลเลาะห� ยศนุ1ย
62133026790 นางสาวรัตนาภรณ� ภูมิสถิตย�
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ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133026791 นางสาวพนิดา วันมุสา
62133026792 นางสาวฮัยฟา จาหลง
62133026793 นายปวิทย�ธภณ กล1าคง
62133026794 นายเดชา ดอกดวง
62133026795 นางสาวอคิราภ� สารบัญ
62133026796 นางสาวเบญจวรรณ รามภักดี
62133026797 นายชนินธร ธนะภพ
62133026798 นางสาวศิรินาถ สายเสมา
62133026799 นางสาวสุปราณี ชูเชิด
62133026800 นายสุรเชษฐ� เสน6ห�
62133026801 นางสาวอาอีเสาะห� ประดู6
62133026802 นางสาวภัคธีมา ใบหวัง
62133026803 นางสาวสปBญญ� คงรอด
62133026804 นายดาแนล มาลินี
62133026805 นางสาวอัจฉรา เรืองแก1ว
62133026806 นางแวนารียาณี โตะโกะ
62133026807 นายสุทิวัส สุวรรณรักษา
62133026808 นางสาวนิสา เนียมมีศรี
62133026809 นางสาวชณิญา ชูเสน
62133026810 นางสาวฉัตรรัตน� พัฒนะเดชาวัสส�
62133026811 นางสาวเยาวดี พุฒยืน
62133026812 นางสาวสุนิษา ไชยนาพงษ�
62133026813 ว6าที่ร1อยตรีอภิชัย มาลีกัน
62133026814 นางสาวจริญาวรรณ ชุมทอง
62133026815 นายมูหามะรีดหวัน สอและ
62133026816 นางสาวพรภิรมย� เมฆจันทร�
62133026817 นายจักรพงษ� หัสรังษี
62133026818 นางสาววิไลลักษณ� น1อยสุข
62133026819 นายธุนากร รัตนญาติ
62133026820 นางสาวเกวลิน ลายทิพย�
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ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133026821 นางสาวอลิศชา บุญยมินทร�
62133026822 นางสาวมาลีรัตน� พลผอม
62133026823 นายสามารถ ติงหวัง
62133026824 นางสาวจียานรรณ นวลขลิบ
62133026825 นางสาวฮุสนีย� ยูนุ
62133026826 นางสาวนัดดา เพ็ชรสุวรรณ
62133026827 นายอภิรักษ� ยีขุน
62133026828 นายอับดุลรอมัน ยามา
62133026829 นางสาววรัญญา เลี่ยเห1ง
62133026830 นายสุวิทย� ชูอ6อน
62133026831 นางสาวภัทรกันย� คมคาย
62133026832 นายศุภกฤต ศรีรุจี
62133026833 นายสูไลมาน ดอเลาะ
62133026834 นางสาวพัชรินทร� มินทการ
62133026835 นางสาวสาวิตรี พรหมอินทร�
62133026836 นางสาวนูรฟาฎีละฮ� สาเม?าะ
62133026837 นางสาวนันทพร ตราสิงห�
62133026838 นางสาวเฉลิมพร ขุนนุ1ย
62133026839 นางสาวผกามาศ วุฒิพงศ�
62133026840 นางสาวฮานาน บีมา
62133026841 นางสาวจงจุฑา หนูอ6อน
62133026842 นายสุพจน� คําวิเศษ
62133026843 นางสาวปรียาวรรณ สุขคง
62133026844 นายนิรัช ขะรีทัดมา
62133026845 นางเปรมพร บุญช6วย
62133026846 นางสาวรตา บุญสนิท
62133026847 นายเอกชัย ทองมาก
62133026848 นายอาหะมะ สาและ
62133026849 นางสาวยศสิมา ซ1ายหนู
62133026850 นางสาวอนงค�รัตน� ขุนจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

62133026851 นายจิตติพร ส1มแปJน
62133026852 นางสาวกัญญาณัฐ สระโร
62133026853 นายอรรฆวรรณ สุขคล1าย
62133026854 นางเจ?ะยูวารีเย?าะ แวบือซา
62133026855 นางสาวรอปDอะห� สาและ
62133026856 นางสาวฟาตีมะฮ� สาแม
62133026857 นางสาวมัยซูเราะห� ยุนุ
62133026858 นางสาวฐิติมา ตึงโหล
62133026859 นายบัญญัติ สมสูง
62133026860 นางสาวธณัฐฐา บัวใหม6
62133026861 นางสาวนรารัตน� หนูพันธ�
62133026862 นางสาวนัสรียา หมาดตรา
62133026863 นายอนวัฒน� หมัดหลี
62133026864 นายฮาซัน เจ?ะเตะ
62133026865 นางสาวสุคนธ� มีรุ6งเรือง
62133026866 นางสาวเมริษา ขัณฑสุนทรไกร
62133026867 นางสาวธัญญารัตน� มณีเจริญ
62133026868 นางสาวโยทะกา เข่ือนสุวรรณ
62133026869 นางสาวอามานิง โน
62133026870 นายปพน กลายเจริญ
62133026871 นางสาวนภัสสร สุวรรณขันธ�
62133026872 นางสาวจิรารัตน� ไชยสาลี
62133026873 นางสาวปวีณา ศรีประสมทอง
62133026874 นางสาวซาอาดียะห� ยูโซ?ะ
62133026875 นางสาวอามียะ สือมะแอ
62133026876 นางสาวนูรีดา กะลูแป
62133026877 นายบุญล1อม ชิดเชื้อ
62133026878 นายวิษณุ แจ1งแก1ว
62133026879 นางสาวนารีนาถ เจียรต้ิว
62133026880 นายเอกลักษณ� และสุบ
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ระดับปริญญาตรี

62133026881 นางสาวปาอีซ?ะ วาจิ
62133026882 นางสาวกรชนก ทองแก1วเจริญ
62133026883 นายชาตรี นิลวรรณ�
62133026884 นางสาวกีสมี ปูตะ
62133026885 นางสาวสุชัญญา บุษบก
62133026886 นายสุรเสกข� ทองประดับเพชร
62133026887 นางสาวเจนจิรา ลูกน1อย
62133026888 นางสาวตอยีบ?ะ บินดอเลาะ
62133026889 นางสาวนูรีซัน อาแว
62133026890 นางสาวเบญญา ปานสัสดี
62133026891 นายธวัชชัย เพชรสลับแก1ว
62133026892 นายคณิน เลิศปรีชากร
62133026893 นางสาวปBทมีรา ดาเลง
62133026894 นายจิราวุฒิ ทองแปJน
62133026895 นายวรินทร เหมือนพิมพ�
62133026896 นายเสกสรร ยะสุข
62133026897 นายวรวิช อ6อนเพ็ชร�
62133026898 นางสาวเอมิกา ยาสิน
62133026899 นางสาวนิตยา วิสุทธิกุลพันธ�
62133026900 นางสาวปฐมพร รัตนบุญ
62133026901 นางสาวเจ?ะมูนีเราะห� หะยีสะนิด
62133026902 นางสาวนภัสสร สุดเพชรโรจน�
62133026903 นางสาวพรรัตน� แก1วทอง
62133026904 นางสาวพชรนนท� พุทธชาติ
62133026905 นายจิรายุ แพเพชร
62133026906 นางสาวณัฐชยา จันธํารงค�
62133026907 นางสาวชุติมา แช6มช1อย
62133026908 นางรอกีเยาะห� รัญจวน
62133026909 นางสาวดารณี หลําเอียด
62133026910 นางสาวจีรณัฐ งูตูล
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ระดับปริญญาตรี

62133026911 นางสาวเปมิกา เจะดะหยอ
62133026912 นางสาวกิตติยาภรณ� ประทุมมณี
62133026913 นางสาวนิซาฟาวตีย� ฮะซา
62133026914 นางสาวอัมภิกา เอี่ยมสุข
62133026915 นายกัมพล ชูหว6าง
62133026916 นางสาวณัฐณิชา แก1วเกาะสะบ1า
62133026917 นางสาวอนุสรา เสถียร
62133026918 นางสาวศศิวิมล เล็กสุทธ์ิ
62133026919 นางสาวอังคณา ราชสุวรรณ
62133026920 นางสาวฮัสลีนา แมทาลง
62133026921 นางกานดา แจ6มกมล
62133026922 นางสาวสาวิตรี ฮองโยง
62133026923 นายภากร หลีขาว
62133026924 นายมะเอโรฟBน มาหะ
62133026925 นางสาวสุกัญญา บุญปBญญา
62133026926 นางสาวสิริวิมล ปานสังข�
62133026927 นางสาวปBทวรรณ ไชยสนิท
62133026928 นายบัณฑิต แซ6ลี่
62133026929 นายอับดุลเลาะ มะบู
62133026930 นายอับดุลพาตะห� เจ?ะมิ
62133026931 นางสาวโรสนันต� อัมนีฮิยา
62133026932 นางสาวฐิติมา สุวรรณรัตน�
62133026933 นางสาวฟาอิซะห� เจ?ะยะ
62133026934 นางสาวนันทนา ตาเซ?ะ
62133026935 นางสาวเบญจมาภรณ� หยู6เดช
62133026936 นางสาวมลทิพย� หลําหัส
62133026937 นายลุกมาน เฮาะมะ
62133026938 นางสาวอรวรรณ บุญยัง
62133026939 นางสาวเสาด?ะ ป�ริยะ
62133026940 นายอรรถสิทธ์ิ โกสุธรรม
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62133026941 นางสาวนูรฮาณีซะห� อาแว
62133026942 นางสาวจุฬาลักษณ� ด1วนขํา
62133026943 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณเรืองศรี
62133026944 นางสาวฮุสนา ขาม๊ิ
62133026945 นางสาวอาอีเซาะ อามีนา
62133026946 นางสาวศุภลักษณ� พกแดง
62133026947 นายธนกฤต แซ6โค1ว
62133026948 นางสาวซะวานีย� มะดงแซ
62133026949 นางสาวต6วนอะห� ปาแซ
62133026950 นางสาวอาทิตยา บัวทอง
62133026951 นางสาวนิโลบล เสวนากุล
62133026952 นายวงศกร วัฒนเมธาวี
62133026953 นางสาวเมธารียา ฤทธ์ิสมัคร
62133026954 นางสาวเฟาซียะห� ดาราเซะ
62133026955 นายบัณฑิต เสาร�วงษ�
62133026956 นางสาวณัฐธยาน� มียัง
62133026957 นางสาววริศรา บุญร6วมแก1ว
62133026958 นางสาวนราธิป หม่ืนภักดี
62133026959 นางรัชธิดา เกียรตินฤมล
62133026960 นางสาวไลลาห� เซ็งมาดี
62133026961 นางสาวจิราพร ชูทอง
62133026962 นางสาวนูรมา ถนอมพล
62133026963 นางสาวธนัณญา แก1วชะฎา
62133026964 นางอรทัย จรณโยธิน
62133026965 นางสาวยลดา สงสังข�
62133026966 นางสาววศินี เกลี้ยงรัตน�
62133026967 นางสาวรอมีซา สือแม็ง
62133026968 นางสาวรัญชนา ชัยหาญ
62133026969 ว6าที่ ร.ต.หญิงจินตนา สุวรรณโณ
62133026970 นางสาวดารารัตน� หยงสตาร�
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ระดับปริญญาตรี

62133026971 นางสาวพรฤดี ศิริโชติกาญจน�
62133026972 นางสาวปBทมาภรณ� ณ พิจิตร
62133026973 นางสาวนิสาลักษณ� เก้ือจอก
62133026974 นายดิษยพล คหวิริยะโกศล
62133026975 นางสาวซูนีตา บือโต
62133026976 นางสาวศาตพร เกตุแก1ว
62133026977 นางสาวสุไรดา สืบเหม
62133026978 นางสาวอัสมีรา บินเลาะ
62133026979 ว6าที่ ร.ต.สนันท� เหมหมาน
62133026980 นายพลิศ จรัสประกาย
62133026981 นางสาวรัชฎาภรณ� ศรีเกลี้ยง
62133026982 นางสาวบุษยมาศ คําพุกกะ
62133026983 นางสาวนลินี สังขชาติ
62133026984 นางสาวสุชานุช ขุนทองเพชร
62133026985 นายวิศรุต คํานับ
62133026986 นางสาวศิริกาญจน� ราเหม
62133026987 นางสาวฮาฟDเซาะ หมีนหนุด
62133026988 นางสาวต6วนซูฮัยบะฮ� จอลง
62133026989 นางสาวกฤติยา ขุนชิต
62133026990 นางสาวอาริญา โดะแอ
62133026991 นางสาวรุสมีนา สะมะแอ
62133026992 นางสาวเบญญทิพย� ฐิวิจิตร
62133026993 นายณัฐพงศ� บิลยะแม
62133026994 นางสาวซาบีเราะ บาโงแล
62133026995 นางสาวชิดชนก ช1างนิล
62133026996 นางสาวพัชรี สีใหม
62133026997 นายอาหมัดอูมัร อัลอาฮ�มาดี
62133026998 นางสาวฐาปนี คชรัตน�
62133026999 นางสาวโศภิษฐ� ทองหนูเอียด
62133027000 นายอัสมาน อูมา
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62133027001 นางสาวกนกวรรณ ชูเกิด
62133027002 นางสาวยามีละฮ� เจะมะ
62133027003 นางสาวนวมล เพชรฤทธ์ิ
62133027004 นางสาวเรวดี ขุนไกร
62133027005 นายนิฮาซีฟ แวนาแว
62133027006 นางสาวนูรไอนี หลําบาหลี
62133027007 นายอนุทัศน� แก1วโรจน�
62133027008 นางสาวซารีฮะ ดือรามะ
62133027009 นางสาวมาริษา เพชรเจริญ
62133027010 นายคอลีน ยาชะรัด
62133027011 นางสาวอานีซะห� บือแน
62133027012 นางสาวชมพูนุท แก1วจุลกาญจน�
62133027013 นางกัลยกร ชํานิธุระการ
62133027014 นางสาวพิชญ�นันท� บาโหง1ย
62133027015 นางสาวฐิติรัตน� แจ1งเพชร
62133027016 นางสาวแวรอฮานา แปเฮาะอีเล
62133027017 นางสาวแวอามีเนาะ อาแว
62133027018 นางฮานัน เจ?ะเง?าะ
62133027019 นางสาวภาวิตา จิตบุญ
62133027020 นางสาวสุนิษา เพ็ชหอม
62133027021 นางสาวรัตนาภรณ� เหมียนเมือง
62133027022 นางสาวก่ิงแก1ว แก1วแกม
62133027023 นางสาวพัชรินทร� พราหมณ�คณาจารย�
62133027024 นางสาวอามีนะฮ� เล?ะนุ?
62133027025 นายนนทวรรธน� พลบํารุงวงศ�
62133027026 นายธีระพงค� พูลสง
62133027027 นางสาวณัฏฐา พุ6มโพฆัง
62133027028 นางสาวจันทร�พร กระจายวงศ�
62133027029 นายฮาฟ�ส มูซอ
62133027030 นางสาวซัยนับ ยูโซ?ะ
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62133027031 นางสาวฤทัยชนก ปลอดภัย
62133027032 นายนเรศ สมชื่อ
62133027033 นางสาวอมราวดี ทองคง
62133027034 นายชํานาญ พลเกษตร
62133027035 นางสาวชนิสรา โพธ์ิชนะชัย
62133027036 นางสาวสุนิตา หวันหนิ
62133027037 นางสาวนายีฮะ เบ็ญซาฟDอีน
62133027038 นายชูชาติ ชนะภัย
62133027039 นายภคพณ คงทอง
62133027040 นางสาววรรณนี สําลี
62133027041 นางอมราลักษณ� อุนทรีจันทร�
62133027042 นางสาววิลาวรรณ หวันแอ
62133027043 นางสาวอาเรีย สาและ
62133027044 นางสาวจิราธิป สวนทอง
62133027045 นางสาววันเพ็ญ นิลมาตย�
62133027046 นางสาวฐาปนี หนูสม
62133027047 นางสาวสิริณัฎฐ� นานอน
62133027048 นางสาวป�ยะกมล ชายเกตุ
62133027049 นางสาวสุรียา เพ็ชรทอง
62133027050 นายนฤนาท แก1วใจเย็น
62133027051 นางสาวรัชชประภา ชูช6อ
62133027052 นางสาววรรณชนก รานวล
62133027053 นางสาวพียะนันท� อรัญวารี
62133027054 นางสาวณัฏฐนันท� ศรีนวลขาว
62133027055 นางสาวเมธิณี ไหมพรหม
62133027056 นางสาวนิอัซลีนา แกมะ
62133027057 นางสาวสุภาวดี ช6วยมณี
62133027058 นางสาวบุษรากร เกิดสวัสด์ิ
62133027059 นางสาวสุวพัชร ต้ังสกุลนุรักษ�
62133027060 นายสุภเชษฐ� ปานงาม
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62133027061 นายนพรุจ สุวรรณรัตน�
62133027062 นางสาวปนิดา ทองขจร
62133027063 นางสาวรุสมีนา เปาะจิ
62133027064 นางสาววรรณา ดามะ
62133027065 นางสาวปราณี โต?ะประดู6
62133027066 นางสาววิชญาภา ภูมิแก1ว
62133027067 นางสาวฮาราญา หมัดอาดัม
62133027068 นางสาวสรัญญา แก1วไพบูรณ�
62133027069 นางสาวมะลิณี สังแทน
62133027070 นางสาวชนาพร โต?ะแอ
62133027071 นางสาวสุภาวดี เด6นเนียม
62133027072 นางสาวฮามีด?ะ สีเดะ
62133027073 นางสาวจุฑามาศ เพชรมีค6า
62133027074 นายเอกพล ทองแจ1ง
62133027075 นายฮาฟDซ ดือราแม
62133027076 นางสาวอิสรา มณีรัตน�
62133027077 นางสาวปวีณ�สุดา หวันสมัน
62133027078 นางสาวอนิสรา หวันตาหลา
62133027079 นางสาวชุลีกร บรรเจิดฤทธ์ิ
62133027080 นายนูรดิง สามานุง
62133027081 นางสาวสพิชญา ผาแดง
62133027082 นางสาวญาณัฏฐ� ณ วาโย
62133027083 นางสาวสุมินตรา ม6วงงาม
62133027084 นางสาวชมพูนุท ศรียะพันธ�
62133027085 นายอุสมาน มะเด็ง
62133027086 นางสาวซูไฮดา ยูโซ?ะ
62133027087 นางสาวบุซรอ เตะเลาะ
62133027088 นางสาวโนราณี สะนารี
62133027089 นางสาวรอยฮาน เลาะมาอะ
62133027090 นางสาวอันธิกา ทองหนู
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62133027091 นางสาวจุฑามาศ หมัดหมาน
62133027092 นางสาวสุธิดา แดงทอง
62133027093 นางสาวสุจิตรา ช6วยมณี
62133027094 นายนิฮัสซัน ยีดะ
62133027095 นายอัฟฟาน หยีสัน
62133027096 นางสาวมณีวรรณ ดําหนูอินทร�
62133027097 นายชัยวัฒน� โฮ6ลิ่ม
62133027098 นางสาวพรรณพัชร หลีบู
62133027099 นางสาวรมิตา รักหมอ
62133027100 นางสาวรัตติยา ยะรินทร�
62133027101 นางสาวก1านตอง พันธุฤกษ�
62133027102 นางสาวฮาฝDซา เปาะจิ
62133027103 นายกษิศ�เดช จินดาพันธ�
62133027104 นางสาวธิติมา ไหมแก1ว
62133027105 นางณัฐนีภรณ� ฉัตรมณี
62133027106 นางสาวเบญจวรรณ กาฬภักดี
62133027107 นางมะลิวัลย� เมืองสองศรี
62133027108 นางสาวฟารีดา พยากรณ�พิพัฒน�
62133027109 นายธีรโชติ ยอดราช
62133027110 นางสาวมีสตูรี มะเกะ
62133027111 นางสาวนิตยา นุ6นแก1ว
62133027112 นายธันวา สุวรรณเจริญ
62133027113 นายศุภฤกษ� ณ พัทลุง
62133027114 นางสาววนิดา หมาดเต?ะ
62133027115 นายสมฤทธ์ิ คําสุข
62133027116 นางสาวบุญญานีย� ขาวสุด
62133027117 นางสาวนาฟDละห� มาเยาะกาเซะ
62133027118 นางสาวธิดารัตน� หนูช6วย
62133027119 นางสาวอุสา นะแหละ
62133027120 นางสาวโซเฟDย แวหะยี
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62133027121 นางสาวเรวดี ชนะภัย
62133027122 นางสาวซารีปะ อภิบาลแบ
62133027123 นายวรวงศ� รอดเกลี้ยง
62133027124 นางสาวสุนิษา ชูถนอม
62133027125 นางสาวผาณิต ช6วยเอี่ยม
62133027126 นางสาวนุรฮาซีกี เจ?ะนุ
62133027127 นางสาวชญานิษฐ� ม่ิงแก1ว
62133027128 นางสาววันนาเดีย ละบายดีมัญ
62133027129 นางสาวป�ยนันท� แสนเก้ือ
62133027130 นางสาวฝาตีม?ะ ตาเดอิน
62133027131 นางนิศมา แก1วขวัญ
62133027132 นายอัรฟาน มาปะ
62133027133 นายโชติกะ ศักด์ิศรี
62133027134 นายซูเรียมี เจ?ะหะ
62133027135 นางสาวประภัสรา เกตุชู
62133027136 นายญัตติ หมาดโสะ
62133027137 นายอัศรัณย� เจะเด็ง
62133027138 นางสาวสุดารัตน� หง1ากุล
62133027139 นางสาวพาดีละห� ดอเล?าะ
62133027140 นางสาวอัสม?ะห� ดิงลูกา
62133027141 นายนพรัตน� ศรีสุข
62133027142 นางสาวรุ6งทิพย� ใหมคง
62133027143 นางสาววารุณี ดีนายัง
62133027144 นางสาวชฎาภรณ� รักษ�ศรีทอง
62133027145 นางสาวป�ยวรรณ คงอินทร�
62133027146 นางสาวกรองแก1ว ทองศักด์ิ
62133027147 นางสาวปุณยวีร� แซ6วู1
62133027148 นางสาวศศิธร ทองมาก
62133027149 นายรีดูวัน บินดือราแม
62133027150 นางสาวอนัญญา สังข�แดหวา
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62133027151 นายซูลกิฟลี จิ
62133027152 นายอนิรุธ สรรพสมบัติ
62133027153 ว6าที่ ร.ต.รอสี กูเล็ม
62133027154 นางสาวป�ยดาว กิจบําเพ็ญ
62133027155 นางสาวรอปDอะห� หะยีอาแว
62133027156 นางสาวอามานี สุยี
62133027157 นางสาวสุรีย� อุสมา
62133027158 นางสาวคอลีเยาะ เตาะสาตู
62133027159 นายอามีน ปBตนกุล
62133027160 นายชินวัฒน� สุนทรกิจจา
62133027161 นางสาวอรัญญิตา ทองเม6ง
62133027162 นายอับดุลเราะห�มาน สาแม
62133027163 นางสาววริศรา หนูผุด
62133027164 นางสาวจันจิรา พายับ
62133027165 นางสาวจีรวรรณ แสนหาร
62133027166 นางสาวอภิชยา ลาภินี
62133027167 นายชุติพนธ� สงเดช
62133027168 นางสาวอัสมาณีย� อาลี
62133027169 นางสาวสุจินดา คงคุณ
62133027170 นายอาฟDร สะมาแอ
62133027171 นางสาวรวีวรรณ หอมจันทร�
62133027172 นางสาวซัซวานี รอเฮ
62133027173 นางสาวเนสรีน ยะยา
62133027174 นายนิติพล ไล6สาม
62133027175 นางญาณี ดาเล็ง
62133027176 นายอภิสิทธ์ิ เภอบางเข็ม
62133027177 นางสาวศุภลักษณ� สุขสงวน
62133027178 นางสาวพลอยกานต� ปานเพชร
62133027179 นางสาวรจนา นวลจันทร�
62133027180 นางสาวณัฐนรี จันทร�หนู
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62133027181 นายอัฟฮัม อุเซ็ง
62133027182 นายอับดุลตอเหลบ มะสมัน
62133027183 นายธีระพงศ� เพ่ิมฤาชัย
62133027184 นางสาวอิงธุอร บุญทอง
62133027185 นางสาววรรณวิลัย มณีฉาย
62133027186 ว6าที่ร1อยตรีหญิงจิราพร แก1วขวัญทอง
62133027187 นางสาวกันยารัตน� จังหวัดมุณี
62133027188 ว6าที่รตณฐพล บุญลิ่มเต็ง
62133027189 นางสาวรัชนี แซ6เขา
62133027190 นางสาวนฤมล ศรีเทพ
62133027191 นางสาวจรินรัตน� หัวเพ็ชร�
62133027192 นายบุณยพัต ชวนาทนุสรณ�
62133027193 นางสาวกาญจนา มาลิกัน
62133027194 นางสาวมาริศา หลีหนุด
62133027195 นางสาวทักษิณา สิทธิผล
62133027196 นางธนวันต� จิตประพันธ�
62133027197 นางสาวจิตติมา ผิวพรรณ
62133027198 นายณรงค�ชัย รักษาวงค�
62133027199 นางสาวซุนณีย� สือแต
62133027200 นางสาวฮานีซะฮ� หะยีบูยา
62133027201 นางสาวเอมติกา หมอนนุ6น
62133027202 นายไชยวัฒน� ท6องนภากาศ
62133027203 นางสาวกมลรัตน� ทวีสุข
62133027204 นายยุทธการ สวนแก1ว
62133027205 นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรย1อย
62133027206 นางสาวตัสนิม จางวาง
62133027207 นางสาวบุศรินทร� รองนวล
62133027208 นายสมบูรณ� จักรศรี
62133027209 นางสาวสุณีนาฎ มินชะ
62133027210 นายณัฐนนท� หวังสวาสด์ิ
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62133027211 นางสาวกมลพรรณ แสงทอง
62133027212 นางทฤฒมณ ปรีชา
62133027213 นางสาวพาตีเมาะห� หมินเย?าะ
62133027214 นายสิทธิชัย สุกดํา
62133027215 นางสาวจิราพัชร เกตรักทอง
62133027216 นางสาวซูรีนา สามะ
62133027217 นางสาวชญานี นุ1ยขอมดี
62133027218 นางสาวฟ�ตรีย?ะฮ� แดวอสนุง
62133027219 นางสาวพรชิตา ม6วงแก1ว
62133027220 นายคริษฐ�พงศ� พรหมทอง
62133027221 นางสาวชฎาพร เสนอินทร�
62133027222 นางนุรไอนิง รักจิตต�
62133027223 นางสาววิลาวัลย� ฮ1อเถ้ียน
62133027224 นางสาวซัลลูวา แขวงบู
62133027225 นายเอกพัชร เอียดดํา
62133027226 นางสาวพรรณี ปาลายา
62133027227 นายพงศกร ขุนดํา
62133027228 นางสาวฟารีซัน กูเดดาเก็ง
62133027229 นายมะฮัมดี หะยีดอเล?าะ
62133027230 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�เอิบ
62133027231 นางสาวดารณี ดาแล6หมัน
62133027232 นางสาวศุภิสรา มานะทําดี
62133027233 นายสัญชัย ขวัญสุด
62133027234 นางสาวชญาดา อยู6จันทรา
62133027235 นางสาวศิริวรรณ สงเมือง
62133027236 นางสาวนงเยาว� มุสิกะพงศากุล
62133027237 นางสาวศิริวรรณ ผ6องสุวรรณ
62133027238 นางสาวอัยย�ม่ี อิษฎ�มรรษ
62133027239 นางสาวนูรมา สิเด?ะ
62133027240 นางสาวนาเดีย แวเต?ะ
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62133027241 นายธเนตร สุขแก1ว
62133027242 นายตัรมีซี มะเก?ะ
62133027243 นางสาวอัจจิมา เหมือนพรรณราย
62133027244 นางสาวประภาสิริ สุวรรณชัยเลิศ
62133027245 นายอวิรุทธ� เก้ือเกตุ
62133027246 นายวัชระ ใหม6คามิ
62133027247 นางสาวภรณ�ทิพย� เรือนต๊ิบ
62133027248 นายณัฐนนท� เผือกผ6อง
62133027249 นางกันต�รมณ เสาวิไล
62133027250 นางสาวฌณิศตา ยอดตุกา
62133027251 นางสาวฮาวา รัตนยุธนารัตน�
62133027252 นางสาวช6อผกา บัวลาแก1ว
62133027253 นายวัฒนา แก1วคงศรี
62133027254 นายจิรพจน� สังข�ทอง
62133027255 นางสาวจุฑาภา แซ6หลี
62133027256 นางสาวรัญชิดา จันทขวัญ
62133027257 นางมารีย?ะ ตาเดอิน
62133027258 นางสาวอัญทิยา สุบเหย?าะ
62133027259 นางสาวอัญชลี บุญทอง
62133027260 นางสาวรสนา บาหลัง
62133027261 นางสาวกัญญา เพชรรัตน�
62133027262 นางสาววารญา ยาฝาด
62133027263 นางสาวนูรีฮัน มะเซ็ง
62133027264 นางสาวรฑิฆัมภรณ� ช6วยพันธ�
62133027265 นางสาวโซเฟDย สือแม
62133027266 นางสาวกรกนก เพชรมณี
62133027267 นายถกลเกียรติ สังข�ทอง
62133027268 นายสุวิทย� วนาสุวรรณวณิช
62133027269 นายภาณุวัฒน� ยูโซะ
62133027270 นางสาวยศวดี ชูสว6าง
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62133027271 นางสาวอามีนะห� นิตา
62133027272 นางสาวป�ยวรรณ ดํานิ่ม
62133027273 นางสาวภัทรพร สุวรรณชาตรี
62133027274 นางสาวเจนจิรา อินเคล1า
62133027275 นางสาวจิตติมา ชูสังข�
62133027276 นางสาวปภัสสร ตันสกุล
62133027277 นางสาวธัญญารัตน� นวลเต็ม
62133027278 นางสาวมลศิริ จันทร�อินทร�
62133027279 นางฮัสนี ล?ะอาหลี
62133027280 นางสาวจิรัชยา สีแตงอ6อน
62133027281 นายชาญวิทย� คงพัน
62133027282 ว6าที่ร1อยตรีหญิงชนาพร นิลราช
62133027283 จ6าเอกกิตติศักด์ิ ทองโตนด
62133027284 นางสาววัลลภา มามะแตหะ
62133027285 นางสาวจิณห�นิภา ชัยเพชร�
62133027286 นางสาวตรีทิพย� ขํานอง
62133027287 นายณัฐพล จันทร�ศิริ
62133027288 นางสาวศุภรัตน� หกสี่
62133027289 นายธวัชชัย บุญรัตน�
62133027290 นายเสน6ห� เนาวรัตน�
62133027291 นางสาวศรัญญา แสงมณี
62133027292 นางสาวอนงค�นาถ พันธ�คง
62133027293 นางสาววนิดา ดีลแหละ
62133027294 นางสาวศุภลักษณ� กองสวัสด์ิ
62133027295 นางสาวสิริลักษณ� จิตโสภา
62133027296 นางสาวรุสมีซา หะแว
62133027297 นางสาวนาซูฮา โอกาศ
62133027298 นางสาวฐิติมา ศรีไชย
62133027299 นางสาวธนยพร ก่ิงสุวรรณพงศ�
62133027300 นางสาวนิรชา คงนคร
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62133027301 นางสาวกรรณิการ� แวโน?ะ
62133027302 นางสาวนุชรีพร แตปูซู
62133027303 นางสาวบงกชรัตน� เด6นอุดม
62133027304 นางสาวกวินทรา ทองคํา
62133027305 นางสาวปBทมา เจ?ะดอเลาะ
62133027306 นายสุกฤษฎ์ิ สุนทรกุมาร
62133027307 นายชลธาร มะแซ
62133027308 นางสาววรรณิษา แสงแก1ว
62133027309 นางสาวสุภา เกปBน
62133027310 นายอมรรัตน� ทองนรินทร�
62133027311 นางสาววิภาพร พวงแก1ว
62133027312 นางสาวกนกวรรณ ช6วยบํารุง
62133027313 นางสาวสิตานันท� เขียดนิล
62133027314 นางสาวบุณยาพร ยอดรัตน�
62133027315 นางสาวนัสรีน มินซาร�
62133027316 นางสาวณิชากมล รัตนวศิริ
62133027317 นางสาวรุ1งตะวัน สงคง
62133027318 นางสาวซูไรยา ดือราแม็ง
62133027319 นายนาวาวี สะอุ
62133027320 นางปรวัน หนูคง
62133027321 นางสาวพัชรินทร� สํามะเนี๊ยะ
62133027322 นายปรีชา สุวิทยะศิริ
62133027323 นายเมธัส ณ ระนอง
62133027324 นางสาวเจนจิรา กองสุข
62133027325 นายปรัชญา การี
62133027326 นางสาวศุภกานต� แซ6หม่ัน
62133027327 นางสาวเจนจิรา ขวัญดี
62133027328 นางสาวณัฐธยาน� บัวงาม
62133027329 นางสาวรัตติญากร เกิดสมมาศ
62133027330 นางสาวสุดารัตน� เตชะนุวัฒนพันธ�
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62133027331 นางสาวปพิชญา ดําช6วย
62133027332 นางสาวธนัชชา หมัดอะดํ้า
62133027333 นายธนนนท� จันทร�แท1
62133027334 นางสาวเบญญา อนุพันธ�
62133027335 นายสุทธิพงศ� ศุภรัตน�
62133027336 นางสาวอัลฟา โตะละ
62133027337 นายสุจริต สุวรรณจันสิงห�
62133027338 นางสาวซากีเร?าะ ปะสา
62133027339 นางสาวอัญชลี ศรีรัตนา
62133027340 นางสาวภัทรวดี กฤตรัชตนันต�
62133027341 นางสาวพุธิตา สุขศรีสังข�
62133027342 นายถิรเดช ละออสุวรรณ
62133027343 นางสาววรพรรณ พรหมแท6น
62133027344 นางสาวสุดารัตน� สองเมือง
62133027345 นางสาวนูเรีย ขุนธรรมอาสน�
62133027346 นายชญานิน สังข�ด1วง
62133027347 นางสาวชนาภา หนูเกตุ
62133027348 นางสาวกรรณิการ� ปราบปBญจะ
62133027349 นางสาวเบญจมาภรณ� เพชรไข6
62133027350 นางสาวฟาอีซะห� สาแม็ง
62133027351 นางสาวภัคจิรา หวานวงค�
62133027352 นางสาวณัฐกมล ศรีสวัสด์ิ
62133027353 นางสาวรัตนา สุขะปุนพันธ�
62133027354 นายอิงครัต สิตรุโน
62133027355 นายจักรกฤษ แซ6เง6า
62133027356 นางสาวฉันทิสา สุชาติ
62133027357 นางสาวเพ็ญนภา อินทะโร
62133027358 นางสาวป�ยธิดา ทวัยทอง
62133027359 นายฤทธิกรณ� ฤทธิบูรณ�
62133027360 นางสาวฮามีดะ สะนิ
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62133027361 นายกานตพงศ� เย1าดุสิต
62133027362 นายวันชัย ท6าจีน
62133027363 ว6าที่ร1อยตรีหญิงน้ําฝน ทองสีอ6อน
62133027364 นางสาวอาตีกะห� เลาะแมหอ
62133027365 นางสาวศิรดา นาคปก
62133027366 นางสาวมุสลีมะฮ� กากอง
62133027367 นางสาวจิรัชยา วงษ�ชาลี
62133027368 นางสุธิดา แก1วด1วง
62133027369 นางสาวปณิดา อินอุ
62133027370 นายณัฐวุฒิ ป�หิรัญ
62133027371 นางสาวพาซียะห� หะยีสาแม็ง
62133027372 นางสาวศุภานัน คงเหมือนเพชร
62133027373 นางสาวก่ิงแก1ว ทองทวีวิวัฒน�
62133027374 นางสาวจุฑามาศ เรืองนุ6น
62133027375 นางสาวพัณณิตา นุ1ยด1วง
62133027376 นายชินท�ณภัทธ ชูแก1ว
62133027377 นายตุลาคาน อะหลี
62133027378 นางสาวจิรัฐติกาล ถิระรมย�
62133027379 นางสาวณิชารีย� มีศรีสุข
62133027380 นางสาวนูรีฮะห� แตหมะ
62133027381 ว6าที่ร1อยตรีหญิงชุณหกาญจน� ศรีเจริญ
62133027382 นางสาวพัชรียา บัวแก1ว
62133027383 นางสาวประวีณา ธงไชย
62133027384 นางสาวกฤติกา เพชรสกุลวงศ�
62133027385 นางสาวสริตมาตา ฤกษ�ตุลา
62133027386 นางสาวสมศรี ชูแสง
62133027387 นางสาวทัศนีย� ราชสุวรรณ
62133027388 นางสาวอามีรา ตงลอ
62133027389 นางสาวนัฐริกา สัญญอาจ
62133027390 นางสาวสุดา หมัดหมาน
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62133027391 นายอุสมาน อูมา
62133027392 นางสาวอารีดา บินหมัด
62133027393 นางสาวพรพิชญ� เดชอรัญ
62133027394 นางสาวป�ยนันท� อรรถสงเคราะห�
62133027395 นางสาวชรินทร�ธร กันคล1าย
62133027396 นางสาวอังคณา ทองอ6อน
62133027397 นางสาวป�ยะตา จูหวน
62133027398 นางสาวอุษณีษ� อินทรมาศ
62133027399 นางสาววาสนา หม่ืนสัน
62133027400 นางสาวจุฑามณี เส็นฤทธ์ิ
62133027401 นางสาววลัยรัตน� ดุลยรัตน�
62133027402 นางสาวศิริพร สงผัด
62133027403 นางสาวศศิวิมล รามปาน
62133027404 นางสาวสุพัตรา สันหมุด
62133027405 นายอนันต� บือราเฮง
62133027406 นางสาวปวริศา ไชยศรี
62133027407 นายณัฐวุฒิ นายาว
62133027408 นายผดุงเกียรติ ใยแสง
62133027409 นายธนสิทธ์ิ ทองร6าหมาน
62133027410 นางสาววันมุรณีย� บือราเฮง
62133027411 นางสาวนิตยา แก1วละเอียด
62133027412 นางสาวสนธยา หนูเอก
62133027413 นางสาวอาอีเซาะ บือราเฮง
62133027414 นางสาวนุรฮายาตี หะยีลาเตะ
62133027415 นางสาวกนกพร พุ6มผะกา
62133027416 นางสาวนุจนาถ เลื่องร6มวงศ�
62133027417 นายอัมรินทร� บินและ
62133027418 นางสาวนิธิกาญจน� พิทักษธรรม
62133027419 นายวีระพันธ� ชุมเรือง
62133027420 นางสาวสุลฮา ปุโรง
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62133027421 นายเขมวิชญ� สกุลจตุพร
62133027422 นางสาวอาดีบ?ะ อีปง
62133027423 นายสุวพิชญ� มวยดี
62133027424 นางสาวซัลวา มะยีแต
62133027425 นางสาวมาริสา เบ็ญแหล?ะ
62133027426 นางสาวศิวาการ ศิริวัฒโน
62133027427 นางสาวกนกภรณ� ขุนทอง
62133027428 นางสาวศศิธร ฉิมรักษ�
62133027429 นางสาวมนทิพย� ทิพย�มงคล
62133027430 นางสาววาสนนันท� คลังจันทร�
62133027431 นางสาวกันยกร จันทโสม
62133027432 นางสาวสาวิตรี จันทร�ด1วง
62133027433 นางสาวสะรีนา หมานแอ
62133027434 นางสาวเจนจิรา คงสี
62133027435 นางสาวประภัสสร พรหมนวล
62133027436 นางสาวฆโนทัย มณีแสง
62133027437 นายอรรถพร ช6วยจันทร�
62133027438 นายพิสิฐ ทรงเลิศ
62133027439 นายธัชพล แสนสุข
62133027440 นางสาวศุทธหทัย นวลทอง
62133027441 นางสาวพุทชินี ชูหนู
62133027442 นางสาวตอยยีบะห� อีนะแร
62133027443 นางสาวมุมินะห� ยานยา
62133027444 นางสาววิไลรัตน� ธรรมจินโน
62133027445 นางสาวอภิชญา หิมมา
62133027446 นางนุษรา สันติคณากุล
62133027447 นางสาวมารีแย สิเดะ
62133027448 นางสาวนิกข�นิภา ขาวผ6อง
62133027449 นายอาซูฮา บราเฮ็ง
62133027450 นางสาวแก1วขวัญ โมฬิยสุวรรณ
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62133027451 นางสาวสอบารียะ หมินหวัง
62133027452 นายกตัญWู โอฬารวิจิตรวงศ�
62133027453 นางสาวมาริษา คชรัตน�
62133027454 นางสาวอภิสรา ซูซามา
62133027455 นางสาวมัชฌิมา อินทสุวรรณ
62133027456 นางสาวพัชราวรรณ พรหมมา
62133027457 นางสาวสุดารัตน� บุญยะพันธ�
62133027458 นางสาวฟาริดา เล็กเกลี้ยง
62133027459 นางสาวเมทินี เทพแก1ว
62133027460 นางสาวมูนีเราะห� สามะ
62133027461 นางสาววศินี เวชพันธ�
62133027462 นางสาวธัญทิพ ชุนเชย
62133027463 นางสาวซูไรดา มะแต
62133027464 นายอรรถพล ถีราวุฒิ
62133027465 นายสราวุฒิ ทองแดง
62133027466 นายพิษณุ บุตรคง
62133027467 นายชวัลวิทย� ธีรโรจนวงศ�
62133027468 นางสาวพิรีภรณ� ศรีสกุลกานต�
62133027469 นางสาวศิริลา โต?ะปะ
62133027470 นายพงศกร ขํานุ1ย
62133027471 นายกฤษณะ มนูญดาหวี
62133027472 นางสาวทิพวรรณ จันทร�สว6าง
62133027473 นางสาวรุสดา เมาะมูลา
62133027474 นางสาวจุฬาลักษณ� ดําคง
62133027475 นางสาวปรียานุช เอ1งเถ้ียว
62133027476 นายสมชัย บุตรคง
62133027477 นางสาวนูรูลฮูดา สะมะแอ
62133027478 นางสาวอรนิภา โอทอง
62133027479 นางสาวกชกร แก1วนิล
62133027480 นางสาวนูรีด1า นิทั้งสาม
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62133027481 นางสาวหวันนุจรี ปะดุกา
62133027482 นางสาวพรเพ็ญ พริกเอียด
62133027483 นายสมศักด์ิ สังข�สม
62133027484 นางสาวสโรชา ฤทธิเดช
62133027485 นางสาวธินาโรส มูดอ
62133027486 นางสาวสุจรรยา แก1วประดับ
62133027487 นางสาวคัทลียา จินนุกูล
62133027488 นางสาวสุนิศา มะลี
62133027489 นายสุวิทย� นิตชยพล
62133027490 นางสาวอายนี ดอเลาะ
62133027491 นายยุทธนา ชะนีทอง
62133027492 นางสาวศรีวิลาส ชื่นมาก
62133027493 นายนพณัฐ เอียดนุช
62133027494 นางสาวทิตญาภรณ� พรหมรักษ�
62133027495 นางสาวพุทธิดา โกศล
62133027496 นางสาวซูไรดา สาและ
62133027497 นางสาวศศิตรา เหล็มหมาด
62133027498 นางสาวปวริศา เพ็ชรรัตน�
62133027499 นางสาวฟ�รเดาส� ดอเลาะ
62133027500 นางสาวต6วนฮาสีมะห� ต6วนกะจิ
62133027501 นางสาวปรีดาภรณ� มงคลประดิษฐ�
62133027502 นางสาวมนิดา จะปะกียา
62133027503 นางสาวจิตติมา ชูกลิ่น
62133027504 นางสาวจันจิรา เพ็ญศรี
62133027505 นางสาวฮานาน กาเจ
62133027506 นางสาวจุฑามาศ จันทร�เกิด
62133027507 นางสาวนภัทสร กาญจนกุล
62133027508 นายชัยธวัช สิมาพัฒนพงศ�
62133027509 นางสาวมัสนี ดาโอ?ะ
62133027510 นางสาวฉัตริกา ราชเมืองขวาง
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62133027511 นายสุทธิพันธ� ภูริปBญญานันท�
62133027512 นางสาวสุมิตรา แสงอริยนันท�
62133027513 นายพรชัย ชูแก1ว
62133027514 นางสาวอรอนงค� พรหมทอง
62133027515 นายสมาน ซาลีซิง
62133027516 นางสาวกุลวาณีย� มูซอ
62133027517 นางสาวธัญญารัตน� อินทะคง
62133027518 นางสาวหทัยทิพย� บัวคง
62133027519 นางสาวณัฐวดี ณ นคร
62133027520 นายบดินทร� เดเบาะจาโก
62133027521 นางสาวญาลีตา อุเส็นยาง
62133027522 นายเตชินท� จันทวงศ�
62133027523 นางสาววริษฐา ชะนะชัย
62133027524 นายชลิต หนูย้ิมซ1าย
62133027525 นางสาวผกานุช แก1วศรี
62133027526 นางสาวณัฏฐณิชา หนูเล็ก
62133027527 นางสาวสาธิตา บิสนุม
62133027528 นายมูฮําหมัด แวซู
62133027529 นางสาวณัฏฐกันย� กาเจ
62133027530 นางสาวลัดดาพร เพอโหด
62133027531 ว6าที่ ร.ต.พัทยา มานะการ
62133027532 นางสาวโนรี เจ?ะสือนิ
62133027533 นางสาวซาฟDนะฮ� อาบู
62133027534 นายธเนศ เริงสมุทร
62133027535 นางสาวฐิติพร คุ1มแคว1น
62133027536 นางสาวป�วรา มณีนิตย�
62133027537 นายบวรศักด์ิ ชูแย1ม
62133027538 นายอาเรฟ หะยีดือเร?ะ
62133027539 นายมูฮําหมัด บินนารี
62133027540 นางสาวมนทกาล บัวหลวง
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62133027541 นายณัฐวัฒน� คงเจริญ
62133027542 นางสาวนิรอมา หะยีดือเระ
62133027543 นางสาวนงเยาว� หมัดโส?ะ
62133027544 นายรักชัย ดอเลาะ
62133027545 นางสาวทิพรดา สุวรรณเรืองศรี
62133027546 นางสาวศวรรยา นิลทจันทร�
62133027547 นางสาวภัทรพร เพชรโยธา
62133027548 นางสาวเจนจิรา สําราญ
62133027549 นางสาววัลภา แก1วนาโอ
62133027550 นางสาวศิวาพร วรรณพงศ�
62133027551 นางสาวเกศมณี อังโชติพันธุ�
62133027552 นางสาวนูรอัยณีย� เจ?ะแต
62133027553 นางสาวอาริสา ชูมนต�
62133027554 นางสาวสวนันท� ปถมกุล
62133027555 นางสาวฮันน6า ปะทาน
62133027556 นายจักรพงศ� ธารีลาภรักษา
62133027557 นางสาวอาตีกะห� แวกือจิ
62133027558 นางสาวธนัญญา รักษ�ทอง
62133027559 นายนิรวิทย� หม่ืนชล
62133027560 นางสาวปรัชญา วิริยะสมบัติ
62133027561 นางสาวธิญารัตน� ชอบผล
62133027562 นางสาวมัลลิกา พุทธชรกาญจน�
62133027563 นางสาวนริศรา แคและ
62133027564 นายจิระเดช วรรณขาว
62133027565 นางสาวทิตยา ชูทอง
62133027566 นายพัสกร แก1วบุตร
62133027567 นางสาวกุลฉัตร ช6วยชุมชาติ
62133027568 นางสาววัลยา สันหมุด
62133027569 นางสาวรชฎา บัวแก1ว
62133027570 นายทัตพงษ� กสิวุฒิ
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62133027571 นางสาวฮายาตี ยูโซะ
62133027572 นางสาวจุฬาลักณ� บุญศัพท�
62133027573 นางสาวปณิฎา เมฆม6วงแก1ว
62133027574 นางสาวอัสมา สาและ
62133027575 นางสาวทักษพร สายน้ําใส
62133027576 นางสาวศศิณี ไพฑูลย�
62133027577 นายนันทวุธ บุญประกอบ
62133027578 นางสาวจันทร�เพ็ญ ชุมดี
62133027579 นางสาวภารวี หยูจีน
62133027580 นายสอดีกีน สาเม?าะ
62133027581 นางสาวสุนิสา ทองสงค�
62133027582 นางสาวชุดาภา ลาล้ํา
62133027583 นางสาวพัชรนันท� รัตนกุสุมภ�
62133027584 นางสาวปวีร�ชรัตม� เพชรตีบ
62133027585 ว6าที่ร1อยตรีวรวิช สุวรรณศรี
62133027586 นายอีลีย?ะห� เวาะเย็ง
62133027587 นางสาวโซเฟDย หะยีบูละ
62133027588 นางสาวฟาอีดา นิหะ
62133027589 นางสาวพิมพ�ชนก โยมเนียม
62133027590 นางสาวซูการนี ยูโซะ
62133027591 นางสาวแวมารีนา แวสะแลแม
62133027592 นางสาวรอมัยซ?ะ มุสอหัด
62133027593 นางสาวนูรลีซานี วานิ
62133027594 ว6าที่รตหญิงธนารัตน� จันทร�ขาว
62133027595 นางสาวนิรามัย พันธวงศาโรจน�
62133027596 นางสาวศิริรัตน� พิพัฒน�กิตติกร
62133027597 นางสาวณัฐพร สอนแปJน
62133027598 นายแวฮาซัน บินแวยะโกะ
62133027599 นางสาวพิชญา ศรีคงคา
62133027600 นางสาวไลล6า บิลแสละ
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62133027601 นายลือศักด์ิ หนูแดง
62133027602 นางสาวสกุลรัตน� ถินนา
62133027603 นางสาวรดามณี กาญจนรัตน�
62133027604 นายสุภิชาติ เพ็ญบูรณ�
62133027605 นางสาวเมธาวี เพ็ชร�สุวรรณ�
62133027606 นางสาวก่ิงรัก สมรูป
62133027607 นางสาวปาริษา เทพนรินทร�
62133027608 นางสาวทิมากร อ6อนมา
62133027609 นางสาวนูซีมา สือรี
62133027610 นางสาวธนพร แก1วประกอบ
62133027611 นางสาวรุ6งตะวัน ต1นภักดี
62133027612 นายณัฐพล เสมอภพ
62133027613 นายอานันท� รุ6งเรืองชนบท
62133027614 นางสาวป�ยธิดา เซ่ียงจ?ง
62133027615 นางสาวพรวดี หละหมัน
62133027616 นางสาวสุดารัตน� เลิศล้ํา
62133027617 นางสาวสุชาดา บุณยาภรณ�
62133027618 นางสาวสุธรรม จันนุ1ย
62133027619 นางสาวมนฤดี แก1วขวัญเพชร
62133027620 นางสาวจตุพร เจริญพรธรรมา
62133027621 นางสาวอาตีเก?าะ หนิจิบุลัด
62133027622 นางสาวจิราภรณ� ศรีอินทร�
62133027623 นางสาวนัทดาว มู6สา
62133027624 นายนิติ สุขโข
62133027625 นายดนัยเดช เกตุชู
62133027626 นางสาวมารีแย บัดรี
62133027627 นางสาวศิริยาพร ไชยภักดี
62133027628 นางสาวธนิดา ล6องพิชัย
62133027629 นางสาวรจนา ชุมทอง
62133027630 นางสาวฟาลิชาร� ตํามะหงง
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62133027631 นางสาวสุนิสา ยูโซะ
62133027632 นางสาวกชภัส วชิรกรปรีดา
62133027633 นางสาวซอฟDยะฮ� สัตย�สุข
62133027634 นางสาวกานต�ชนก แท6นรัตน�
62133027635 นางสาวพัชรีพร อินทมโน
62133027636 นายอดัมส� เจะอูมา
62133027637 นางสาวกมลทิพย� เลี่ยนเห6า
62133027638 นางสาวสุชาดา จันทร�สร1าง
62133027639 นายพีรพัชร เศะ
62133027640 นางสาวชาลิสา ศรีวะโร
62133027641 นางสาวจันทิมา ใบสันต�
62133027642 นางสาวอาดีลา รูปายี
62133027643 นางสาวรสอศิรา บือราเฮง
62133027644 นางสาวกนกกร ณ วาโย
62133027645 นางสาวปลื้มใจ เตโช
62133027646 นางสาวสุไบนา เจะเฮง
62133027647 นางสาวสุนิตา ขาวแก1ว
62133027648 นางสาวธัญญาทิพย� มากคํา
62133027649 นางหงส�รัตน� กายประสิทธ์ิ
62133027650 นางสาวยูรีดา แหล?ะอี
62133027651 นายนาวาวี ขาเดร�
62133027652 นางสาวศรัญชน�ดาพัชร ช6วยมณี
62133027653 นางสุกฤตา บุญเพ็ชร�
62133027654 นางสาวปรียานุช ด1วงสูงเนิน
62133027655 นายขันธ�ชัย ผัดสมุทร
62133027656 นางสาวกมลวรรณ หัสรังษี
62133027657 นางสาวขนิษฐา ขวัญเนียม
62133027658 นางสาววราภรณ� พูนสุวรรณ
62133027659 นางสาวศิริพร แสงรุ6งเรือง
62133027660 นายวุฒิชัย นิลพัฒน�
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62133027661 นางสาวญามีละห� หะยีนิเงาะ
62133027662 นางสาวธิดารัตน� เงินสง6า
62133027663 นายชาญวิทย� วาระหัส
62133027664 นางสาวนินาซูระห� นิแวเล?าะ
62133027665 นายกลวัชร ทองนาคพันธ�
62133027666 นางสาวแวอานีซะห� มะแซมิง
62133027667 นางสาววิลาวรรณ แสงสมัคร
62133027668 นางวรรณา โทบุรี
62133027669 นายอรรถวุฒิ เสียงดัง
62133027670 นางสาววรฉัตร จันทร�คง
62133027671 นายพิษณุ ลักษณะอัมพร
62133027672 นางสาวกุลนิษฐ� วรรณสุวรรณ
62133027673 นายอับดุลรอนิง มูบิง
62133027674 นางสาวอุไมกัลโซม หมัดหลง
62133027675 นางสาวปาริชาติ สุทธิมาส
62133027676 นางสาวคอรีมะห� กาเซ็ง
62133027677 นายศตวรรต ทิพย�สมบัติ
62133027678 นางสาวจิรนันท� ศรียวง
62133027679 นายอภิชาติ แก1วดวง
62133027680 พ.อ.อ.วัชรินทร� แก1วประดับ
62133027681 นางสาวนันทัชพร เฑียรฆโรจน�
62133027682 นางสาววันทนา คงซิเหร6
62133027683 นางสาวสุมา หมัดอะด้ัม
62133027684 นางสาววณิชยา ธีระกุลพิศุทธ์ิ
62133027685 นางสาวบาดารียะห� แซะเซ็ง
62133027686 นางสาวรุ1งตะวัน ชูนุ6น
62133027687 นายธนกฤต มหะภักดี
62133027688 นางสาวอภิญญา มะสุณี
62133027689 นางสาวอุทัยวรรณ ผ6านพินิจ
62133027690 นางสาวศิยามล เทพชุม
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62133027691 นายธัชพิชัย พัฒโณ
62133027692 นายจตุรวิธ เที่ยงจรรยา
62133027693 นางสาวซัลวา วามะ
62133027694 นางสาวฟาตีฮะ หะยีเต?ะ
62133027695 นางสาวพิชานุช ตันติรานนท�
62133027696 นางสาวรอฮายู สะมะฮะ
62133027697 นายเจนณรงค� ทองธรรมชาติ
62133027698 นายณรงค� ไชยฉิม
62133027699 นางสาวจิดาภา ภัทรชนม�
62133027700 นางสาวสุขุมาลย� คะเซ็นเชื้อ
62133027701 นางสาวสุดารัตน� อุมา
62133027702 นางสาวกูนูรไอณี พระพิทักษ�
62133027703 นางสาวศจี ขุนทิพย�บุญยัง
62133027704 นางสาวอาภาพร ขุนเจริญ
62133027705 นางสาววิภาดา สุบรรณกูล
62133027706 นางกาญจนา ถนอมเกิด
62133027707 นางสาวนูรลีซัน สะแปอิง
62133027708 นางสาวพิมทิภา เพชรขาวช6วย
62133027709 นางสาวธัญญภัสร� ขาวดี
62133027710 นางสาวณัฏฐา มะหมัด
62133027711 นายศรัญพงศ� ไชยชนะ
62133027712 นางสาวสุภาวดี หนูสนิท
62133027713 นางสาวเมสิณีย� อรัญญพงษ�ไพศาล
62133027714 นางสาวธัญญลักษณ� โยมศิลปS
62133027715 นางสาวสุธาสินี ชูมนต�
62133027716 นางสาวถาวรีย� ธรรมชาติ
62133027717 นายวิธภัทร เทอดเกียรติ
62133027718 นายพลชัย ไชยชะนะ
62133027719 นายไพรัตน� ปรานสุข
62133027720 นางสาวศิริมล คงทอง
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62133027721 นางสาวดารุณี ม่ิงละเอียด
62133027722 นางสาวสุดารัตน� สิ้นทุกข�
62133027723 นางสาวประกายเพชร กาญจนพิน
62133027724 นางสาวนันทวัน สมาธิ
62133027725 นางสาวรอกีเย?าะ กาแซ
62133027726 นายวัชระ ศรีชัย
62133027727 นางสาวสุธารัตน� ศรีมาศ
62133027728 นางสาวพรรณยภรณ� ทองทิพย�
62133027729 นางสาวรัตติกาล จงอักษร
62133027730 นางสาวสุดารัตน� สารดิษฐ
62133027731 นายพงษ�พิศาล กังสังข�
62133027732 นางสาวกรขจี ปาฐะสุวรรณ
62133027733 นายศรายุธ เอียดฤทธ์ิ
62133027734 นายไชยวุฒน� ชนะภัย
62133027735 นางสาวทิพมณฑา สันทวีป
62133027736 นางสาวโซเฟDย ทิวากรชัย
62133027737 นางสาวรัชนี และยา
62133027738 นายศรัณยู สงนวล
62133027739 นางสาวสมฤทัย คงสี
62133027740 นายนัสลัน หะยีหวัง
62133027741 นายประสิทธ์ิ โรมิน
62133027742 นางสาวเจนจิรา คล1ายมาก
62133027743 นางสาวชลธิชา แก1วชู
62133027744 นางสาววชรพรรณ โพชดา
62133027745 นางสาวฮาซูนา วงษ�หลี
62133027746 นางสาวมนัสญา เบ็ญหัด
62133027747 นางสาวรสกร บัวดี
62133027748 นางสาวศิรินันท� สงขาว
62133027749 นางสาวโนรานี ติปรี
62133027750 นายโอมาน บุญลาภ
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62133027751 นางสาวนันทิชา เฉิดฉ้ิม
62133027752 นางสาววิชชุตา เพ็ชรมาก
62133027753 นางสาวญาณิศา คงดี
62133027754 นางสาวสุชาดา หลีไสทอง
62133027755 นางสาวสารีปะ อินทร�ดาคีรี
62133027756 นางสาวศุภิสรา โชติรัตน�
62133027757 นางสาวรอฮีซา สาและ
62133027758 นางสาวนารีมาลย� การีจิ
62133027759 นางสาวกฤษณา คํานวน
62133027760 นางสาวอามานี อาแวแยนา
62133027761 นางสาววิภาวดี ใจบุญ
62133027762 นายธีรภัทร พรหมมา
62133027763 นางสาวดวงกมล ขาวปลอด
62133027764 นางสาวจิระวรรณ แก1วสวัสด์ิ
62133027765 นางสาวคมคาย อารมณ�ฤทธ์ิ
62133027766 นางสาวนัฏฐิกา แก1วจินดา
62133027767 นางสาวฮัซบูนา อูมา
62133027768 นางสาวสุดารัตน� อิกะศิริ
62133027769 นางสาวนูรีฮัน กาเดร�
62133027770 นางสาวธมลธร ภัสร�วรา
62133027771 นายชาคริต หมีดเส็น
62133027772 นายกิตติยา ตุ1มชู
62133027773 นางสาวกนกพร เมืองทอง
62133027774 นางสาวปาซีรา ดอเลาะห�
62133027775 นายอรุณ ยอดทองทอง
62133027776 นางสาวอมรพรรณ หลีกุล
62133027777 นางสาวอนิต1า ฮะมะ
62133027778 นางสาวณัฐวรรณ สุดรักษ�
62133027779 นางสาวฟาอีซ?ะ อีปง
62133027780 นางสาวมัสราณี สะอิ
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62133027781 นางสาวอารยา สุวรรณศักด์ิ
62133027782 นางสาวภาพตะวัน ลาภเจริญกิจสกุล
62133027783 นายมะรอดี ลอแม
62133027784 นางสาวอามานียะห� อิจิ
62133027785 นายชัยวัฒน� แซ6ลิ่ม
62133027786 นางสาวปรียา เหล็มปาน
62133027787 นางสาวป�ยสุดา แก1วบพิษ
62133027788 ว6าที่ร1อยตรีอเสกข วงศ�สุวรรณ
62133027789 นางสาวอรณิช สาครินทร�
62133027790 นางสาวสุนิสา กาญจนสุวรรณ
62133027791 นางสาวนาซีฟะห� สิกะ
62133027792 นางสาวภัทราพร ชุ6มชื่น
62133027793 นางสาวนูรซาฮีดา อาแว
62133027794 นางสาวอามีเนาะ อาบู
62133027795 นางสาวเสาวรส สมบูรณ�มี
62133027796 นางสาวชนิกา พันธุ�กา
62133027797 นางสาวโนรอาซูรา เจ?ะมิง
62133027798 นางสาววิสสุตา ขุนมี
62133027799 นางสาวหฤทัย พิจิตรกล1าเอี่ยม
62133027800 นางสาวกมลวรรณ พูลสุทธ์ิ
62133027801 นายอารีฟ สาและ
62133027802 นางสาวนลพรรณ ช6วยแสง
62133027803 นางสาวสุนีตา เจะมะ
62133027804 นางสาวพิไลวรรณ ถ่ินแก1ว
62133027805 นายฮัมดี แม
62133027806 นางสาวมูรนี บาโด
62133027807 นางสาวนูรฮาฟDซา ฮาแว
62133027808 นางสาววานิดา สังมาสา
62133027809 นางสาววรรณิกา ชํามริ
62133027810 นางสาวจุติมา จามิตร
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62133027811 นายอับดุลเลาะ นิเซ็ง
62133027812 นายณัฐชนน ตระกูลบุญรอด
62133027813 นายปกรณ� ปBตตานี
62133027814 นางสาวรุสนี อายีมะสาและ
62133027815 นายกฤตเมธ จุฬามณีรัตน�
62133027816 นายเรืองสิทธ์ิ แก1วไชย
62133027817 นางฉ6าฝDด?ะ จันสํารวม
62133027818 นางสาวนูรฮาฟDยะห� ยะหริ่ง
62133027819 นางสาวจิรายุ เกตุสุขแสง
62133027820 นางสาวนารีรัตน� สิทธิศักด์ิ
62133027821 นางสาวสุกัญญา แอหลัง
62133027822 นางสาวอริสรา ต้ังเค้ียน
62133027823 นางสาวทัศนีย� หยงสตาร�
62133027824 นายดาวุด เพชรเพ็ง
62133027825 นางสาวป�ยนุช นะระโต
62133027826 นางสาวปุญญาภา ถาวรประสิทธ์ิ
62133027827 นางสาวสุธาสินี ต้ังพรนิวัฒน�
62133027828 นางสาวอุมาพร แสมตะฝา
62133027829 นางสาววรนิษฐา ยางทอง
62133027830 นางสาวอารี ยันพะโยม
62133027831 นางสาวเปาะรสนีดา สาเหะมะหะมะฆานาป�เยาะ
62133027832 นางสาวมูนา เจ?ะลี
62133027833 นางสาวรูสลีนา สาเล็ง
62133027834 นางสาวดวงกมล แก1วสุวรรณ
62133027835 นางสาวมัสรี เตาะซาตู
62133027836 นางสาวสุรัสษา ขุนเจริญ
62133027837 นางสาวฮัสนา เจ?ะเละ
62133027838 นายดิฐิพัฒน� เวชรังษี
62133027839 นางเจนจิรา ปรียวาณิชย�
62133027840 นางสาวพัชราภรณ� แก1วมูณี
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62133027841 นายต6วนซารีฟ ลอจิ
62133027842 นายภาณุ ทองปนแก1ว
62133027843 นางสาวอักษร พุ6มสุวรรณ
62133027844 นางสาวนัสรีน นิบู
62133027845 นางสาวสุชาบดี พวงทอง
62133027846 นายธิติวัฒน� ดํารัตนา
62133027847 นายอรรถพล บุญพันธ�
62133027848 นางสาวจิรนุช บุตรแขก
62133027849 นางสาวพาณิภัค ชํานาญกุล
62133027850 นายเอนก วิวัฒนสราญรมย�
62133027851 นางสาวปรางทิพย� จรูญภิรมย�พันธ�
62133027852 นางสาววรรณิศา การจุล
62133027853 นางสาวอดิภา เชื้อมงคล
62133027854 นางแวสูไฮลา ดาราหมานเศรษฐ
62133027855 นางสาววรรณา หยูจีน
62133027856 นางสาวศิวพร บิลร6าหีม
62133027857 นางสาวคอลีเย?าะ สาและ
62133027858 นางสาววริษฐา แซ6กง
62133027859 นางสาววรรณฤดี บัวลอย
62133027860 นางสาวเบญจมาภรณ� จองเดิน
62133027861 นางสุดใจ เทพฤทธ์ิ
62133027862 นางสาวภัทราพร สะอาดดี
62133027863 นายศรัณยู เทพมณีชัย
62133027864 นายอารีฟDนท� สาแล?ะ
62133027865 นางสาวเบญจมาศ แวอุมาร�
62133027866 นายทิวากร รอดเนียม
62133027867 นางสาวสุฮายะห� จิใจ
62133027868 นายสะอารอนิง เจ?ะมะ
62133027869 นางสาวพิราวรรณ กันทะ
62133027870 นางสาวสรพรรณ ณรงค�เดชา
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62133027871 นางสาวอัญชิสา ช6วยทอง
62133027872 นางสาวจุฑามาศ และตี
62133027873 นางสาวเมธิรา เหล็มหมัน
62133027874 นางสาวโซเฟDย เจะดือเระ
62133027875 นางสาวฉัตรชฎาพร ทองมา
62133027876 นางสาววันเพ็ญ มังคะลา
62133027877 นางสาวสุนิสา เศวตมณี
62133027878 นางสาวนิภาพรรณ� ปBกษานนท�
62133027879 นายทวีศักด์ิ หนูเอียด
62133027880 นางสาวอัจฉรินทร� ช6วยราชการ
62133027881 นางสาวปาโลซ6า หมู6อําหมัดยู6โซะ
62133027882 นางสาวอารียา หวันชิตนาย
62133027883 นายไซฟูอาลาวี มะลี
62133027884 นายศักด์ิดา นุ1ยสัน
62133027885 นางสาวอุซัยณี บูเก็ม
62133027886 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันทร�เกตุ
62133027887 นางสาวณัชรัตน� ขอสันติกุล
62133027888 นายภูริช อนันต�ประเสริฐ
62133027889 นางสาวอัมห�เส?าะ ดือรามัด
62133027890 นางสาวอัจฉรา เพ็ชรประสิทธ์ิ
62133027891 นางสาวจริยา อาสนะ
62133027892 นางสาวกรกช พุทธกูล
62133027893 นางสาวบัณฑิตา ทองนุ6น
62133027894 นางทยากร พัฒนาศรีรัตน�
62133027895 นางสาวเสาวนีย� ศรีสุวรรณ�
62133027896 นางสาวเกณิกา กาสรสุวรรณ
62133027897 นางสาวสุพัตรา แวนะไล
62133027898 นายชัยกฤช กังแฮ
62133027899 นายณัฐวุฒิ ไตรเวทย�
62133027900 นางสาวฟBยรุส แวบาการ�
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62133027901 นางสาวฟารีดา ดอเล?าะ
62133027902 นางสาวซูฟDยา เจ?ะหะมะ
62133027903 นางอุบลวรรณ หนูชัยแก1ว
62133027904 นางสาวอภิรดี เจียมแดง
62133027905 นางสาวปรียานุช เพชรช6วย
62133027906 นางสาวกัสมะห� ตานิง
62133027907 นางสาวฟDรดาวซ� หะยียูโซะ
62133027908 นางสาวอภิญญา ไชยนนท�
62133027909 นางสาวประภัสสร แท6นรัตน�
62133027910 นางสาวแวมารีแย แวสุหลง
62133027911 นายนพดล เมืองสุข
62133027912 นางสาวดุษณี ชาญแท1
62133027913 นายอีลยัส เจ?ะมะสาแล
62133027914 นางสาวโซเฟDย วันสุไลมาน
62133027915 นางสาวดารารัตน� วรรณบวร
62133027916 นางสาวต6วนซูนีตา โตะนิแต
62133027917 นางสาวคอมารียะ ยุนุ
62133027918 นางสาวปนิษฎี จันทมณีโชติ
62133027919 นางสาวอรทัย ทองนุ6น
62133027920 นางสาวอามีเนาะห� มูซอ
62133027921 นางสาวจุไรรัตน� สงขาว
62133027922 นายกฤษฎา ขุนนิตย�
62133027923 นายอัลอาบัส ดอเลง
62133027924 นางสาวแวตอฮีเร?าะห� กุเวกามา
62133027925 นางสาวพัณณ�ชิตา แซ6ตัน
62133027926 นางสาวฮาบีบะ หมัดศิริ
62133027927 นางสาวมูนีเราะห� สูนาอาเล?าะ
62133027928 นางสาวยศภัทร เลจ1าย
62133027929 นางสาวณัฐนรี ยอดแก1ว
62133027930 นางสาวรุสนี อารงค�
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62133027931 นางสาวธิชากร สุเหร็น
62133027932 นางสาวพงษ�นภา เพชรพงษ�
62133027933 นางสาวเกวรินท� เจ?ะอูมา
62133027934 นางสาวศศิภา อินสุวรรณโณ
62133027935 นางสาวพัชรากร ยอดพรมทอง
62133027936 นางสาวขวัญตา บุญส6ง
62133027937 นางสาววรรณฮุสณีย� เจ?ะอุบง
62133027938 นางสาวชลธิชา คงเขียว
62133027939 นายนาวาวี บือราเฮง
62133027940 นายประยูร ทองนุ6น
62133027941 นายมูฮัมหมัดซากีรีน มะ
62133027942 นางสาวอามีน เจะนิ
62133027943 นายอิลฮัม บือราเฮ็ง
62133027944 นางสาวกัสตีนา ดอเลาะ
62133027945 นางสาวญาตาวี จันทร�ชู
62133027946 นางสาวชุติมา จันทร�ณรงค�
62133027947 นางสาวลาตีฟาห� ดอเล?าะแซ
62133027948 นายภูริศวร� มัจพันธุ�
62133027949 นางสาวภัสร�ฐานันตร� ศรีนภาดร
62133027950 นางสาววิภาดา ผลห1า
62133027951 นายธนทรัพย� ลิ่มปะรังษี
62133027952 นางสาวสรยา ช6วยนวน
62133027953 นางสาวอาซียะห� อับดุลลาเต?ะ
62133027954 นางสาวไมซาตุลอักมาล ท6าดะ
62133027955 นายนราธิป แซ6ลิ่ว
62133027956 นางสาวปรารถนา จันแก1ว
62133027957 นายอาหามะ ดาโอะ
62133027958 นางสาวสุมัชฌา อิสโร
62133027959 นางสาวโซเฟDยนี ลาเต?ะ
62133027960 นางสาวธัญญรัตน� ทองเอื้อพันธุ�
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62133027961 นางสาวกมลชนก ทองตรัง
62133027962 นางสาวโซเฟDย มะสะแห
62133027963 นางสาวกรรณิกา บินแหละ
62133027964 นายจิตติ แสงมณี
62133027965 นางสาวพัชริดา เอียดนุช
62133027966 นางสาวป�ยะพร คงนวล
62133027967 นางสาวกาตีนี กาเต?ะ
62133027968 นางสาวอามานี อีแต
62133027969 นางสาวจิดาภา แหมะหวัง
62133027970 ว6าที่ร1อยตรีณัฐวุฒิ สัจจะสุริยกุล
62133027971 นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ�
62133027972 นายคมจักร บุณยรัตน�
62133027973 นายพุทธิชัย นิลเพ็ชร�
62133027974 นางสาวปวริศา ณ พัทลุง
62133027975 นางสาวรุชนานีย� อาเระ
62133027976 นางสาวซารีฟะห� นิหลง
62133027977 นางสาวฮาซานี ดอเลาะ
62133027978 นางสาวฮูดีญา ดือเร?ะ
62133027979 นางสาวภควรรณ มหารัตนัง
62133027980 นางสาวรัมลาตี บุหงารําไพ
62133027981 นางสาวนันฑณา ไพบูลย�
62133027982 นายบูรฮานูดิง นิเกาะ
62133027983 นางสาวซาลมี สือนิ
62133027984 นายทศพล บุญมาเกิด
62133027985 นางสาวนิติเนตร สุวรรณ�น1อย
62133027986 นางสาวสารีพะห� หะมะซอ
62133027987 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณโซะ
62133027988 นางสาวอาน6า แปะแนะ
62133027989 นายบุญชู กิจเวช
62133027990 นายเปD[ยมศักด์ิ ยอดขวัญ
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62133027991 นางสาวซูลตา มะมิง
62133027992 นายกริช ปาไหน
62133027993 นางสาวนวพร ลัคนทินพร
62133027994 นางสาวอัจจิมา ศรีหนู
62133027995 นางสาวทัศนีย� นวลแก1ว
62133027996 นางสาววิลาวัณย� เดิมนุ6น
62133027997 นางสาวแวนูรีมะห� สะดี
62133027998 นางสาวอนุสรา บัวทอง
62133027999 นางสาวอาซีซะห� อามีน
62133028000 นางสาวชวัลลักษณ� แท6นประมูล
62133028001 นางสาวซาดียะห� หะยี
62133028002 นางสาววิวรพร สาแก1ว
62133028003 นายกอเซ็ง สะอิ
62133028004 นายนิฮาซัน เลาะลายู
62133028005 นางสาววันวิสาห� ไชยมนตรี
62133028006 นายอฟBนดี สะมาแอ
62133028007 นางสาวปรียานุช ไชยกิจ
62133028008 นายมูหัมมัดไซดี เจ?ะแว
62133028009 นางสาวรัชนี นาคช6วย
62133028010 นางสาวอรอมล เฉลิมวิบูลย�วงศ�
62133028011 นางสาวดุษฎี จันทชูโต
62133028012 นางสาวดวงใจ เผือกผ6อง
62133028013 นายอิบรอฮิม บินยา
62133028014 นางสาวอาซีย?ะ มิง
62133028015 นางสาวจิตรพิสุทธ์ิ คงอยู6
62133028016 นางสาวกัญชลีภรณ� เรืองศรี
62133028017 นางสาวซัลมา บิลหมัด
62133028018 นายยัฟรี เลาะสะอิ
62133028019 นางสาวสุกัญญา บิลยะลา
62133028020 นางสาวศิรภัสสร นวลขาว
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62133028021 นางสาวฝาริดา บัวนาค
62133028022 นายซักการียา สะแหละ
62133028023 นางสาวรันสิญา สมุทรจาง
62133028024 นายธนพล นาทวีกุล
62133028025 นายชัยยุทธ� พูลประเสริฐ
62133028026 นางสาวสุไรดา ดีเย?าะ
62133028027 นายนิวัติ จันเพชร
62133028028 นางสาวขวัญใจ อ6อซ1าย
62133028029 นางสาววรกาญจน� หลํารอด
62133028030 นางสาวกมลพรรณ เจริญผล
62133028031 นางสาวซูไบดะห� เด็ง
62133028032 นางสาวอัญธิวา สวัสด์ิพูน
62133028033 นางสาวสุทธิดา ดิษฐรักษ�
62133028034 นางสาวฐิติศิริ โทวระ
62133028035 นางสาวธิติสุดา สุนทรชัยนุกุล
62133028036 นางสาวทัศมาภรณ� สโมสร
62133028037 นางสาวสาธินี ซีเดะ
62133028038 นางสาวสุธิดา ทองไชย
62133028039 นายอนัส สนิทสมานลาภ
62133028040 นางสาวณิชกานต� สัจกุล
62133028041 นางสาวปBทมา หนูขวัญ
62133028042 นางสาวอิงดาว สินทวี
62133028043 นางสาวรัตนาภรณ� แคล1วคลาด
62133028044 นายวรุตม�พล อรัญดร
62133028045 นายกูไซพูดีน อาแด
62133028046 นางสาวรุจิรดา คงสมกุ1ง
62133028047 นางสาวอามีนา สมุห�เสนีโต
62133028048 นางสาวสุภาวดี คงทอง
62133028049 นางสาวศุภางค� สถาผล
62133028050 นายคเชน อุทุมพร
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62133028051 นางสาวเจนจิรา สุขขี
62133028052 นายเอกพล ใจดี
62133028053 นายรุจิภาส รังสิโยภาส
62133028054 นางสาวชลิตา ธรรมรักษา
62133028055 นายทัตเทพ ศรีสุวรรณชนะ
62133028056 นางสาวนพรัตน� เสาวคนธ�
62133028057 นางสาววัชรีพร ช6วยสกุล
62133028058 นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว
62133028059 นางสาวซากีเร?าะ สุหลง
62133028060 นางสาวณชวรรณ จริยวิจิตร
62133028061 นายอัมรัน มามุ
62133028062 นางสาวเหมือนฝBน บุญสง
62133028063 นางสาวรัชนีวรรณ กาบคํา
62133028064 นางสาวธนาภรณ� ศรีเพชร
62133028065 นายอานัส ยูโซะ
62133028066 นางสาวรุสนานี นิเซ็ง
62133028067 นางสาวศิรดา แสนสุข
62133028068 นางสาวจุฑารัตน� เทพศรี
62133028069 นายทักษกร ปากอ6อน
62133028070 นางสาวกัลยรัตน� พรหมแก1ว
62133028071 นางสาวจิระนันท� ณิรินทร�สิริ
62133028072 นางสาวนารีรัตน� หนุนทอง
62133028073 นายกิตติธรา ม1วดหรีด
62133028074 นางสาววนิดา พรหมจันทร�
62133028075 นางสาวนิโรสนา ศรีตุลาการ
62133028076 นางสาวฮอดีเย?าะ สาดีน
62133028077 นางสาวรัชนีกร รองเลื่อน
62133028078 นายอภิสิทธ์ิ ณรงค�ฤทธ์ิ
62133028079 นายศรัณย� จารุพันธุเศรษฐ�
62133028080 นางสาวสุพรรณี ปานแก1ว
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62133028081 นางสาวรอฮาณี เอียดยี
62133028082 นางสาววิจิตรา เชื้อพราหมณ�
62133028083 นางสาวผอบทิพย� นุ6นจุ1ย
62133028084 นางรัชฎาภรณ� สมสุข
62133028085 นางสาวจิราวรรณ ศรีนวลขาว
62133028086 นางสาววรลักษณ� พัฒนอิ้ว
62133028087 นายพงศธร ณ ถลาง
62133028088 นางสาวฉัตธิดา ป�[นแก1ว
62133028089 นางสาวอรนุช ศรีเพ็ชร
62133028090 นางสาวสุพิชชา สาเระ
62133028091 นางสาวศศิพร สุธรรมแปง
62133028092 นายธนสิทธ์ิ จงหวัง
62133028093 นางสาวฟารีดะ ลูโบะ
62133028094 นายฮากีมีน บินดอเลาะ
62133028095 นางสาวสุกัญญา หม่ืนแก1ว
62133028096 นางสาวสุนันทา คงสมแก1ว
62133028097 นายกฤษฎา สาเมาะ
62133028098 นางสาวหนึ่งฤทัย หนูทิม
62133028099 นายนฤพล เฟY[องวุฒิ
62133028100 นางสาวนินาซีเร?าะ นิแวเล?าะ
62133028101 นายอับดุลฮากีม บือเฮง
62133028102 นายชัยยันต� จารุชัย
62133028103 นางสาวญัซมีย� เตะโซะ
62133028104 นายคฑาวุธ ขุนนุ1ย
62133028105 นางสาวน้ํามนต� ช6วยรักษา
62133028106 นางสาวเพ็ญนภา เพ็งทิพย�
62133028107 นางสาวสุนันทา เหมซ?ะ
62133028108 นายสุรินทร� บุญระเบียบ
62133028109 นางสาวปรัศณีย� จินพล
62133028110 นางนภาพร นพรัตน�
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62133028111 นางสาวเนาวรัตน� ด1วงสุข
62133028112 นายมูหัมหมัดอัซรี สาและ
62133028113 นางสาวศิริลักษณ� มะแอเคียน
62133028114 นางสาววนัสพร พานิชชัยกุล
62133028115 นางสาวธัญลักษณ� บาซอ
62133028116 นางสาวณิชารีย� ทะจะกัน
62133028117 นางสาวคอดีย?ะ จินตารา
62133028118 นางสาวม่ิงขวัญ ทุมทอง
62133028119 นางสาวคชาภรณ� นาคมิตร
62133028120 นางสาวนิษฐา ดําแก1ว
62133028121 นางสาวเสาวลักษณ� กาเต็มมะดี
62133028122 นางสาวอัยย�ญาดา บุญมา
62133028123 นางสาวโนอัยณี บือซา
62133028124 นางสาวเบญจวรรณ ยอดปาน
62133028125 นางสาวกุลวานีย� หรีมสกุล
62133028126 นายเฉลิมพล สิธิราม
62133028127 นางสาวพนิดา เจ?ะเละ
62133028128 นางสาวนัจวา ลุโบะกาแม
62133028129 นายสุทธิพงค� ยาบา
62133028130 นายจิรศักด์ิ คงแก1ว
62133028131 นางสาวเจษฎา อินทองมาก
62133028132 นางสาวนุรูลนาเดีย บราเฮง
62133028133 นายบุริศร� บุญรัตน�
62133028134 นางสาวเครือมาส ครุเส็น
62133028135 นางสาวอารีรัตน� หลําเบ็ญสะ
62133028136 นางสาวจุฑาธิป แก1วพิจิตร
62133028137 นายญาณพล สังขรัตน�
62133028138 นางสาวรอฮีหม?ะ หาแว
62133028139 นางสาววิไลรักษ� คําโชติ
62133028140 นางสาวอิบตีซาม วานิ
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62133028141 ว6าที่รตหญิงฟาด1า ปานสัน
62133028142 นายศราวุฒิ ดํากระเด็น
62133028143 นางสาวตระการตา ไชยอิน
62133028144 นางสาวสุธาสินี ศรีวิโรจน�
62133028145 นางสาวจันทรฉาย บั้นบูรณ�
62133028146 นายวัชระพงศ� สุวรรณมณี
62133028147 นางสาวอาลิตา อ6อนรอด
62133028148 นายภูวรินทร� ผดุงการณ�
62133028149 นางสาวสุภาพร เรืองจีน
62133028150 นายซาการียา บือโต
62133028151 นางสาวจิตศิกาญจน ก่ัวพานิช
62133028152 นางสาววรรณพร สมบูรณ�
62133028153 นางสาววีรวัลย� สายชลเชี่ยว
62133028154 นางสาวสิรีธร แก1วนวล
62133028155 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร�โหนง
62133028156 นายซ่ันบะหะรี สือแม
62133028157 นางนิรูฮานา อับดุลอาซีส
62133028158 นายฮาสัน นิตา
62133028159 นางสาวกุลวาณีย� มูดีนุ1ย
62133028160 นายซุบฮี อาบ?ะ
62133028161 นางสาวแคทรียา แข6งขัน
62133028162 นางสาวฮุสนา มามะ
62133028163 นางสาวกนกพร นิลจันทร�
62133028164 นางสาวอุไรภรณ� คงศรี
62133028165 นายจิราวุธ คงนคร
62133028166 นางสาวฝาตีเหม?าะ มุเส็มสะเดา
62133028167 นางสาวบูชิตา ชูช6วย
62133028168 นางสาวสายชล ยอดเสาร�
62133028169 นางสาวศิรินภา พรมแก1ว
62133028170 นายธวัชชัย เอกรัตน�
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62133028171 นางสาวจุฑารัตน� เปDยฉิม
62133028172 นางสาวอุไรม?ะ นาคสง6า
62133028173 นางสาวยุพเยาว� หุนเจริญ
62133028174 นางสาวธิดาวรรณ� เกลี้ยงแก1ว
62133028175 นายสุริยะ รุจิระเมธี
62133028176 นางสาวผกาวรรณ ชาภักดี
62133028177 นางสาวณัฐวดี แซ6เฮง
62133028178 นางสาวประภาพร ปลื้มสงค�
62133028179 นางสาวฟารีดา สาและเล?าะ
62133028180 นางสาวนูรีนา และมะลี
62133028181 นายกฤษกร สุวรรณชาตรี
62133028182 นางสาวชญาภา ย้ิมละมัย
62133028183 นายคณิศร มาศศรี
62133028184 นางสาวนิสากร นิ่มนวล
62133028185 นายปวีณ�กร เพ็ชรประสมกูล
62133028186 นางสาวศรัญญา เตย็บอารี
62133028187 นางสาวโศรดา เสนีย�
62133028188 นางนวมน แช6มช1อย
62133028189 นางสาวซาวียะห� สาเหาะ
62133028190 นางสาวอริสรา ทองศรีชุม
62133028191 นายพินโย นวลละออง
62133028192 นางสาวจารุพร เศรษฐรินทร�
62133028193 นายธวัชชัย สะอุ
62133028194 นางสาวภัทราพร แสงทวี
62133028195 นางสาวนพรัตน� เก้ือเกตุ
62133028196 นางสาวณาตยา มะนอสะ
62133028197 นายไตรสรัณ ทองเที่ยง
62133028198 นายฟารุค สาดีน
62133028199 นางสาวบุตรสดี ดิษโสภา
62133028200 นางสาวชรินรัตน� เจ้ียนเซ6ง
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62133028201 นางสาวชลนิชา จันทร�พันธ�
62133028202 นางสาวดลัลพร นิลโกสีย�
62133028203 นางสาวนูรฮัสลินดา นิโลง
62133028204 นางสาวศศิธร บุญเครือ
62133028205 ว6าที่ร1อยตรีกิตติ แผ6ผล
62133028206 นางสาวชุติมดี บิลเอียด
62133028207 นางสาววันวิสาข� คงเพ็ชร
62133028208 นางสาวรังสิมา นากจีน
62133028209 นางสาวแวอุศมา แวตี
62133028210 นางสาวปรีดาภรณ� สุชลพานิช
62133028211 นางสาวณัฐธนาภรณ� รักษ�เกลี้ยง
62133028212 นางสาวรุสมีมี อาแว
62133028213 นางสาวผกาภรณ� เขจร
62133028214 นายศุกรันทร� ฮามิ
62133028215 นางสาวปราณี เตะเล?าะ
62133028216 นางคอลีเยาะ โต?ะเล
62133028217 นายศรายุทธ ทองอุทัย
62133028218 นายสุกีมาน โต?ะแวมะ
62133028219 นางสาวเสาวลักษณ� ดําสม
62133028220 นางสาวกุลวรา ไชยยันต�
62133028221 นางสาวสุภา ยอดแก1ว
62133028222 นางสาวชนัญญา สุวรรณรัตน�
62133028223 นางสาวสุภาพร ชํานาญกิจ
62133028224 นางสาวอัฟนาณ ฮาแวมาเนาะ
62133028225 นางสาวเสาวรัตน� ชุมพลัด
62133028226 นางสาวกันธิชา กลับส6ง
62133028227 นายทศพล เพ็ญกมล
62133028228 นางสาวฟJารุ6ง สะอาด
62133028229 นางสาวปBทมาวดี เข้ียวด1วง
62133028230 นางวิจิตรา สุดทองคง
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62133028231 นางสาวชุติมา อินณุมาน
62133028232 นางสาวนูรฮูดา วอหะ
62133028233 นายอภิชาติ สงทิพย�
62133028234 นางสาวหัทยา ถาวรจิตร
62133028235 นางสาวทิพวรรณ รักช6วย
62133028236 นางสาววสะ เพ็ชรประสิทธ์ิ
62133028237 นางสาวธิดา แก1วจันทร�ส6อง
62133028238 นางสาวสุภาพร สังฆรักษ�
62133028239 นายอานัส เซ?ะ
62133028240 นางสาวปุณณดา ดวงสุวรรณ
62133028241 นายมะนาวี มะดาโอ?ะ
62133028242 นางสาวอังคนา หนูเสน
62133028243 นางสาวอานีซะ เสาะมะ
62133028244 นางสาวจิรารัตน� เก้ือกูล
62133028245 นายศราวุฒิ ผันแปร
62133028246 นางสาวสุภาวดี นาคจันทร�
62133028247 นายชีวันธร วัฒนเสน
62133028248 นายพรเทพ วุฒิวงศ�
62133028249 นางสาวกมลทิพย� แซ6โค1ว
62133028250 นางสาวหนึ่งฤดี บุญเลิศ
62133028251 นางสาววรัญญา รัพยูร
62133028252 นายสุทธิเกียรติ เดชสุข
62133028253 นางสาวกาญจนา สว6างจิตร
62133028254 นางสาวสุกัญญา แทนคล1าย
62133028255 นางสาวนุชรี แก1วคงสี
62133028256 นางสาวรวิวรรณ ด1วงสุข
62133028257 นายพรภิรัต ย6องสกุล
62133028258 นางสาวรุสนา สาอุ
62133028259 นางสาวปาริชาติ ไชยของพรม
62133028260 นางสาวณัฐกาญจน� ว6องไว
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62133028261 นายพันธกานต� วงศ�สิงห�
62133028262 นางสาวถาวรีย� หมัดสะแหล?ะ
62133028263 นายอาซิส สันสาคร
62133028264 นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธ์ิ
62133028265 นางสาวบุญพิทักษ� ดําจันทร�
62133028266 นายณัฐวุฒิ ฮั่นพิพัฒน�
62133028267 นางสาวมานีลา แลมะวี
62133028268 นางสาวสีตีมารีแย ยาสิง
62133028269 นางสาวชไมพร หนูจันทร�
62133028270 นางสาวกาฟDยะห� สนอมวงค�
62133028271 นางสาวอริสา ชิงชัย
62133028272 นางสาวธารทิพย� เต้ียวซ่ี
62133028273 นางสาวอังคนา แสวงนาม
62133028274 นางสาวแกมกาญจน� พรหมแก1ว
62133028275 นางสาวสายฝน มูสิกะ
62133028276 นางสาวชนิสรา จันทร�เมือง
62133028277 นายศุภณัฏฐ� สิมศิริ
62133028278 นายจักรเลิศ ศัทโธ
62133028279 นายจารุต ปD[แก1ว
62133028280 นางสาวณัฏฐ�ชญา พุ6มเพชร
62133028281 นางสาวกรกนก แจ1งศรี
62133028282 นายบือราเฮง เจะโวะ
62133028283 นางสาวซายูดา เจะแม็ง
62133028284 นางสาววีร�ธิมา แซ6เลื่อง
62133028285 นายรอเชด บูเดียะ
62133028286 นายศรันย� หมินโฉ?ะ
62133028287 นางสาวมีนา หมัดแสละ
62133028288 นายอับดุลรอยะ เงาะ
62133028289 นายพัฒนันท� ชูโฉม
62133028290 นางสาวต6วนคอดิเย?าะ เจะนิ
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62133028291 นายอัครเศรษฐ ยะมานนท�
62133028292 นางสาวนูรีฮัน เจ?ะซิกะ
62133028293 นางอรวรรณ ไชยหาญ
62133028294 นางสาวรภัสสรณ� แหสกุล
62133028295 นางสาวซอฟDยะห� สาแล?ะ
62133028296 นางศศินารถ บัวเพชร
62133028297 นางสาวอาภรณ� อัมโร
62133028298 นางสาวชนกพร หาญณรงค�
62133028299 นายสมชัย สุขสวัสด์ิ
62133028300 นางสาวสอฝDหย?ะ บิลก6อเด็ม
62133028301 นางสาวธันยพร เธียรธีรศานต�
62133028302 นายกมล ชูศรี
62133028303 นางสาวธนพร อุทิศานนท�
62133028304 นางสาวแวอัสมา แวอูเซ็ง
62133028305 นางสาววลัยพร ขุนรงค�
62133028306 นางสาวสุกัลยา คงช6วย
62133028307 นางสาวจันทร�จิรา แสงผ6อง
62133028308 นางสาวภัทราวรรณ ขําแก1ว
62133028309 นางสาวพัทธ�ธนนันท� ชูดํา
62133028310 นางสาวศิริพร รังษีสว6าง
62133028311 นางสาวกุสุมา เต็มราม
62133028312 นางสาวศิริวรรณ เสียงเพราะ
62133028313 นายสันติชาติ เศียรอุ6น
62133028314 นางสาวโชษิตา เอียดหมุน
62133028315 นายมรกต แก1วพรหมลัด
62133028316 นางสาวนิอัสลานี เดหนิ
62133028317 นางสาวกมลรัตน� สมพงค�
62133028318 นางสาววราภร แยบคาย
62133028319 นางฟาตีมะห� เซรัง
62133028320 นางสาวนุชนาถ ร6างสีคง
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62133028321 นางสาวกันยา คงเย็น
62133028322 นางสาวสุทธิรักษ� รักษา
62133028323 นายอัฟฟาน ตันหยงมัส
62133028324 นางสาวรุชยา ยีมะลี
62133028325 นางสาวรัตติกา แซ6เนี้ย
62133028326 นางสาวณัฐพร ไชยรัตน�
62133028327 นางสาวกัลยรัตน� ว่ันเส1ง
62133028328 นางสาวธัญญารัตน� หนูเสน
62133028329 นางสาวสุนิสา ทองสีดํา
62133028330 นางสาวนัจมีย� อาแวบือซา
62133028331 นางสาวมัลลิกา คงแก1ว
62133028332 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจซ่ือดี
62133028333 นางสาวเขมิกา พูลสง
62133028334 นางสาวไซนับ ลํามือเดาะ
62133028335 นายวีระเดช จันทรัตน�
62133028336 นายกันตภณ คงประพันธ�
62133028337 นายชาคริต แสงแก1ว
62133028338 นายพิพัฒน� บาวสหัด
62133028339 นางสาวธิดาทิพย� เสนาชู
62133028340 นางสาวธิดารัตน� เทพนิมิตร
62133028341 นางสาวบุษฎี ดอนพล
62133028342 นายภูวดลย� จาริยะ
62133028343 นางสาวจิรารัตน� แก1วเรือง
62133028344 นางสาวกุลธิดา เศรษฐพันธุ�
62133028345 นางสาวณัฐติยา ปรีชา
62133028346 นางสาวศรัญญา พรหมเหมือน
62133028347 นายวรรณรัตน� พิเคราะห�
62133028348 นางสาวณชนก ฤทธิสุนทร
62133028349 นางสาวบุญรัตน� อาภัสรานุสรณ�
62133028350 นางสาวบังอร พุทธกูล
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62133028351 นายอุสมาน รอแปอิง
62133028352 นางสาวปพิชญา ฝอยทอง
62133028353 นางสาวกูนาซีราห� ราชมุกดา
62133028354 นายภูรินท� อินทราช
62133028355 นางสาวนพภัสสร แก1วบพิษ
62133028356 นางสาวซานีต1า อาจสัน
62133028357 นางสาวณัฎฐา แก6นสาร
62133028358 นายมะดารี หมะแหมะ
62133028359 นางสาวภิชญา พรมชู
62133028360 นางสาวไซฟBต เจะโด
62133028361 นางสาวกรมล วามะ
62133028362 นางสาววราภรณ� หอมแก1ว
62133028363 นางพรนภา กุลเสวตต�
62133028364 นางสาวมนัสชนก โสภิโต
62133028365 นางสาวพิมลวรรณ สุขเกษม
62133028366 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสุวรรณ�
62133028367 นายเอกรินทร� ชัยจะโปะ
62133028368 นางสาวเกศมณี หวลกสินธุ�
62133028369 นายปริภัทร แก1วเถ่ือน
62133028370 นางสาวกชมน ช6วยเอียด
62133028371 นางสาววณารี ยาบา
62133028372 นางสาวฮาดีบะห� มือแยบาสอ
62133028373 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณกิจ
62133028374 นางสาววีรยา อาแว
62133028375 นายสุรชัย ทองกลิ่น
62133028376 นางสาวเกศราภรณ� ระเบียบดี
62133028377 นางสาวจุไรวรรณ ทองกาวแก1ว
62133028378 นางสาวนูรีซะ หะแว
62133028379 นางสาวซูไรยา สาแล?ะ
62133028380 นางสาวป�ยรัตน� เชิดชู
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62133028381 นายกิตติพร พันธุ�จู
62133028382 นางสาวสโรชา ยูฮันนัน
62133028383 นางสาวภาริตา สีเพ็ชรสัย
62133028384 นางสาวรัตนชาติ คงจันทร�
62133028385 นางสาวบุปผา สังข�ทอง
62133028386 นางชลธิชา ป�ยวาจานุสรณ�
62133028387 นางสาวการีม?ะ บือราเฮง
62133028388 นางสาวกันยนาถ แก1วบุญส6ง
62133028389 นางสาวสลินี ไชยคง
62133028390 นายชานนท� ยกฉวี
62133028391 นางสาวเอื้ออารี คืนตัก
62133028392 นางสาวจันทิมา วุ6นศรี
62133028393 นายพาดือรี เด็ง
62133028394 นายปฏิญญา ฤกษ�รัตน�สิริ
62133028395 นายธนศักด์ิ เมฆฉาย
62133028396 นายอิบรอเฮง หะยีสะแม
62133028397 นางสาวพิรญาณ� เอียดขาว
62133028398 นางสาวรัตติญา จะนะจินา
62133028399 นายรนกฤต พันธ�คง
62133028400 นางสาวคัมภีรดา บือโต
62133028401 นางสาวศิริรัตน� อินทร�เหมือน
62133028402 นางสาวพีรดา ตุลยนิษก�
62133028403 นางสาวนัฐากร ทองเพ็ชร
62133028404 นางสาวนิตยา สะเหม
62133028405 นางสาวสุรัญญา บุษบงไพฑูรย�
62133028406 นายอัสรี อนันตนุกูลวงศ�
62133028407 นางสาวซําซูณี หมีนเส็น
62133028408 นางสาวนันทกา ตรีแจ6มจันทร�
62133028409 นายปฐวีกานต� ซ6อมยุ1น
62133028410 นางศิรัสวัลย� ถิรัตกาญจนกุล
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62133028411 นายอับดุลลาเตะ จะปะกียา
62133028412 นางสาวจิรายุ มุ6ยอินทร�
62133028413 นางสาวนฤมล ปูขาว
62133028414 นายแวอิบรอเฮง สอและ
62133028415 นายฮารีฟ อูมา
62133028416 นายธนิสร ผดุงคุณาธรรม
62133028417 นางสาวโซเฟDย โตะเฉ6ง
62133028418 นางสาวสุภาภรณ� เต้ียวเจริญ
62133028419 นางสาวนูรีดา เจ?ะอารง
62133028420 นางสาวบารีอะห� เจะแว
62133028421 นางสาวจันทิมา สง6าบุตร
62133028422 นายจีรวัฒน� พรหมแสง
62133028423 นายอดินันต� หะมะ
62133028424 นางสาวสุทธิดา สุขกรง
62133028425 นายสิทธิพล แกล1วทนงค�
62133028426 นางสาวมาดีฮะห� ยะมะแซ
62133028427 นางสาวสินีนาฏ ศรีพิทักษ�
62133028428 นายซาการียา กูนา
62133028429 นางสาวณฐพร สายเชื้อสกุลวงศ�
62133028430 นายจิรพงษ� เจริญสงฆ�
62133028431 นางสาวนวรัตน� อินทร�ปาน
62133028432 นางสาวอภิฤดี แก1วเสถียร
62133028433 นางสาวณัฐกานต� นิลล1วน
62133028434 นางสาวลาตีปะห� บือโต
62133028435 นางสาวชนิสร นวลแก1ว
62133028436 นางสาวนาเดีย เหร็นเส็บ
62133028437 นางสาวศิญาดา บุตรครุธ
62133028438 นายทศพร สุขเพ็ง
62133028439 นางสาวฮัซวานี เบ็ญจวงค�
62133028440 นางสาวศิริลักษณ� ศิลปสังข�เลิศ
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62133028441 นายองอาจ วัฒนกุล
62133028442 นางสาวสุธาวัลย� เวชกุล
62133028443 นางสาวเสาวคนธ� เพชรรัตน�
62133028444 นางสาวเกศกนก อมระวงค�
62133028445 นางสาวศุภวรรณ ปBสสําราญ
62133028446 นายศุภชัย ประสิทธ์ิศร
62133028447 นางสาวไลลา วาเด็ง
62133028448 นายนิติพงศ� ปานทน
62133028449 นางสาวซารีนา ยามา
62133028450 นายสิทธิศักด์ิ ขวัญทอง
62133028451 นายซัลมาน วาแม
62133028452 นางสาวปภารัช พวงน1อย
62133028453 นางสาวลลิตา อินโท
62133028454 นายมูฮําหมัดรูซี ดอลี
62133028455 นางนูรียะฮ� ไชยเทพ
62133028456 นายวรินทร เจ1ยจู
62133028457 นายศักด์ิระพี สิงสัตย�
62133028458 นางสาวเจษฎาภรณ� ขุนอินทร�
62133028459 นางอาลักษยา เที่ยงทัศน�
62133028460 นางสาวศุภาณี คําปลิว
62133028461 นางสาวโสรญา อีดยี
62133028462 นายยุทธนา มณีสว6าง
62133028463 นางสาวเจตวรรณ กรุตรนิยม
62133028464 นางสาวนิลเนตร นุ6นเหว6า
62133028465 นางสาวจินตนา ทองพุฒ
62133028466 นางสาวกนกวรรณ เพชรนุ6น
62133028467 นางพัทธ�ศิรา วิมลเมือง
62133028468 นางสาววิภาวี จันทร�ฉาย
62133028469 นางสาวนภัค ชินพงศ�
62133028470 นางสาวอุดมพร นวพรนิมิต
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62133028471 นายนุรซัน เปาะแมรีซอ
62133028472 นางสาวต6วนยามีลา ต6วนกะจิ
62133028473 นางชมพูนุช กาญจนานิจ
62133028474 นายอรรถพล มากอ1น
62133028475 นางสาวนูรีซา ล6าเต?ะ
62133028476 นายฮารีส เปาะกา
62133028477 ว6าที่ร1อยตรีชาญณรงค� บุญชูช6วย
62133028478 นางสาวกมลพร คชพลายุกต�
62133028479 นางสาวพลอยชมพู ดําช6วย
62133028480 นางสาวสุวีนา ยูโซ?ะ
62133028481 นางสาวอัยรีน ลามาอัน
62133028482 นางสาวแก1วเพชร ซ้ินเส1ง
62133028483 นายวิวรรธน� โกศัยพัฒน�
62133028484 ว6าที่ร1อยตรีหญิงขวัญเนตร คงศรีพันธ�
62133028485 นางสาวนิการีมะห� กูโนะ
62133028486 นายต6วนอัสรี ต6วนแว
62133028487 นายโซเฟDยน อีบุ?
62133028488 นายรัตนศักด์ิ จันทรัตน�
62133028489 นายวรพงษ� โชติรุ6งโรจน�
62133028490 นางสาวอามาล เจ?ะอุเซ็ง
62133028491 นางสาวอารียา มะสมัน
62133028492 นายสามารถ แหล?ะหล?ะ
62133028493 นายณรงค�ฤทธ์ิ แซ6ต้ัง
62133028494 นายสาเหะอามีน อัลอิดรุส
62133028495 นางสาวรัตนาภรณ� พิทักษ�
62133028496 นางสาววราภรณ� คงประจักร
62133028497 นางสาวภรณ�ทิพย� อภิวัฒน�การุญ
62133028498 นางสาวพิชญธิดา พงศ�ประยูร
62133028499 นางสาวอุษณีย� บูนํา
62133028500 นางสาวสุกัญญา สานิง
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62133028501 นายอิทธิเดช เจือสุทธิลักษณ�
62133028502 นางสาวกมลเนตร ทนโคจารย�
62133028503 นางสาวอัจจิมา เพชรด1วง
62133028504 นางสาวตัยยีบะห� หาสุด
62133028505 นางสาวปนัดดา ปานเกิด
62133028506 นางสาวอรกานต� พรหมแก1ว
62133028507 นางสาวณัฐฐาพร ชุมละออ
62133028508 นางสาวสายฝน จันทคาร
62133028509 นายชนะชล เครือแก1ว
62133028510 นายเจษฎาพร ศิริโภคา
62133028511 นางสาวฮายาตี มะเซ็ง
62133028512 นางสาววิสสุตา ไหรเจริญ
62133028513 นางสาวนินี วาโด
62133028514 นางสาวมุสลีนา สาแม
62133028515 นางสาวปBทมา เปDยกลับ
62133028516 นางสาวมามี สุหลงกุ
62133028517 นางสาวสุพิชญา ดําสี
62133028518 นางสาวอานีซะห� จิพอแม
62133028519 นายบัณฑิต แขวงเมฆ
62133028520 นางสาวพิชยา วัฒนะนุกูล
62133028521 นางสาวญาณินี ทะนะ
62133028522 นางสาวพัชรัตน� ศรีสุข
62133028523 นายจตุพร ฉายกะพันธ�
62133028524 นางสาวฟาตีมะฮ� เจะยิ
62133028525 นางสาวณัฐชยา จันทร�อุ6ย
62133028526 นางสาวภัทรา มาสมาน
62133028527 นางสาวดวงพร มนนุมาต�
62133028528 นางสาวสุจิตรา ไชยชนะ
62133028529 นายศิวกร ชุมเทพ
62133028530 นางสาวเจนจิรา ขุนไชยทัน
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62133028531 นางสาวกรวรรณ ขวัญทอง
62133028532 นางสาวมุมีนะห� บูระกะ
62133028533 นางนิติยา วิทยาพันธ�ประชา
62133028534 นางสาวตุลยา ทิพย�มณเฑียร
62133028535 นายซอรีฟ อาแวกือจิ
62133028536 นางสาวธัญชนก มีชนะ
62133028537 นางสาวธนพร เม6งช6วย
62133028538 นางสาวธิดารัตน� ยอสิน
62133028539 นางสาวซูรยานี ซีบะ
62133028540 นายปรินทร� ป�ลไลย�
62133028541 นายชนินทร� ทองปาน
62133028542 นายอีฟาฟ เจ?ะเต?ะ
62133028543 นางสาวจินจิรา เจริญจิตร
62133028544 นางสาวรายา พรมเอียด
62133028545 นางสาวชาริดา บิลังโหลด
62133028546 นางสาวฟ�ตรี ป�
62133028547 นางสาวรุสนานี มะรือสะ
62133028548 นายวีรยุทธ คล1ายประสิทธ์ิ
62133028549 นางสาวภัทรวดี หอมวิลัย
62133028550 นายป�ยะพงศ� อิสโร
62133028551 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณโณ
62133028552 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�แจ6ม
62133028553 นายอิสมาแอ สามะ
62133028554 นายสรายุทธ แซ6โลก
62133028555 นายปุณยวัจน� บุญสิทธ์ิ
62133028556 นางสาวพัชราพร ทองศรี
62133028557 นางสาวนิฮานีซะห� สาแม
62133028558 นายภควัชร หม่ันหมาย
62133028559 นายอรรถพล คําคง
62133028560 นางสาววิสสุตา สงจินดา
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62133028561 นางสาวทิพวรรณ สุขแก1ว
62133028562 นายสุทธิพัฒน� ชุดแดง
62133028563 นายเลิศชาย ประมวลศิลปS
62133028564 นายมูฮัมหมัดฟBรกีย� อีแมดะซอ
62133028565 นางสาวอาสือมะห� หะยีเจ?ะและ
62133028566 นางสาวศุภิสรา ขวัญพรหม
62133028567 นางสาวณัฐชนก ณ ถลาง
62133028568 นางสาวฟาติน ปายอดือราแม
62133028569 นางสาววันกาสมา แวมามะ
62133028570 นางสาวปBทฌิมา แซ6จ๋ิว
62133028571 นางซุรญานีย� ลิ่วลักษณ�
62133028572 นางสาววรัชยา ทองฉิม
62133028573 นางสาวชนมน สมบัติยานุชิต
62133028574 นายชลธิศ เกตุเกลี้ยง
62133028575 นางสาวพรรณนิสา แมลงภู6ทอง
62133028576 นางสาวแวซูลีฮา ยีเลาะ
62133028577 นายแวรุสลัน กาซอ
62133028578 นางสาวดีน6า รังสรรค�
62133028579 นางสาวนาถยา ฟองทอง
62133028580 นางสาวชนัญธิดา เตกฉัตร
62133028581 นางสาวจริยา ปานดํา
62133028582 นางสาวตูแวคอดีเย?าะ นิมาแด
62133028583 นางสาวฉันท�พิตา พลด1วง
62133028584 นายจารุภูมิ บุญเรืองขาว
62133028585 นางสาวตวงทิพย� เสน6หา
62133028586 นางสาวชนิดา หนูหมาด
62133028587 นางสาวณิชกานต� ป\านทอง
62133028588 นางสาวรพีพรรณ พิทักสุวรรณศาล
62133028589 นางสาวรัตชดาพร ใจบุญ
62133028590 นางสาววรรณวิภา ณ วาโย
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62133028591 นายปวริส มนูญดาหวี
62133028592 นางสาวสุจิตรา มุเส็มสะเดา
62133028593 นางสาวศนิชา ชุมทอง
62133028594 นางสาวจริญญา ทองแกมแก1ว
62133028595 นางสาวธัญญรัตน� แดงแปJน
62133028596 นายสิทธิพงษ� คงแก1ว
62133028597 นางสาวหัสยา ร6าหนิ
62133028598 นายกิตติพัฒน� ศรีสุวรรณ
62133028599 นางสาวกนกพร โอชาอัมพวัน
62133028600 นางสาวอลิสา ปะสู
62133028601 นายอัฎฮา สมัยบารมี
62133028602 นายเอกสิทธ์ิ อนุสาร
62133028603 นายณฐพงศ� คงใหม6
62133028604 นายณัฐพร บุญเรือง
62133028605 นายป�ยะพงษ� ชุมผอม
62133028606 นางสาววาริษา หลีหัวเขา
62133028607 นางสาวศศินา เกษม
62133028608 นางสาวกาญจนาวดี จันทร�แก6น
62133028609 นางสาวถลัชนันท� หนูทอง
62133028610 นางสาวกมลชนก ละอองพันธ�
62133028611 นางสาวสารินี ศรีเพ็ชร
62133028612 นางสาวป�[นณภัทร� ทองธุรกิจ
62133028613 นางสาวฟ�รดาวส� ตาเฮ
62133028614 นางสาวธัญวรัตน� แจ6มศรี
62133028615 นางสาวสุธิตา รุ6งสันเทียะ
62133028616 นางสาวสุจิตรตรา เรืองศรี
62133028617 นายพลาดิศัย รักด1วง
62133028618 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นจันทร�
62133028619 นายธนาทร บุญมา
62133028620 นางสาวอัญชลี อุ6นเมือง
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62133028621 นางสาวสมฤดี วงศ�น1อย
62133028622 นายซายูตี สาแล?ะ
62133028623 นางสาวซูไฮลา ดีแม
62133028624 นายอามาน อีแต
62133028625 นางสาวฮานี หะยีดือราแม
62133028626 นางสาวสุดารัตน� ลักษณะสว6างวิทย�
62133028627 นางสาวอมิตรา จันธํารง
62133028628 นางสาวนูรีต1า บิลหมาน
62133028629 ว6าที่ ร.ต.หญิงชัญญานุช แย1มไสว
62133028630 นายธวัชชัย เภอมะหมาน
62133028631 นางสาวกวินณา ฉุ1นย6อง
62133028632 นางสาวนูรีดา สาและ
62133028633 นางสริตา มะโซะ
62133028634 นายอบีดินทร� ตาเละ
62133028635 นางสาวกมลวรรณ ขวัญพรมศรี
62133028636 นางสาวกุลธิดา เจะโด
62133028637 นางสาวฐิดาพร สุดตรง
62133028638 นางสาวฐิติภรณ� สันจร
62133028639 นางสาวนูรูมา เตะ
62133028640 นางสาวปBทมา มาลารัตน�
62133028641 นางสาวอัสมา หมาดง?ะ
62133028642 นายเกียรติยศ ผอมคง
62133028643 นางสาวจรวยพร ทองเรือง
62133028644 นางสาวสุนิสา จันทร�สีหราช
62133028645 นายจิรวัฒน� สุขโข
62133028646 นายภานุพงศ� รองยาง
62133028647 นายศิวายุ จันทร�ส6งแสง
62133028648 นางสาวสุภมาศ พิมล
62133028649 นางสาวมารีซัน เจ?ะบู
62133028650 นางสาวศศิมา ขวัญทอง
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62133028651 นางสาววาสนา นิลพันธ�
62133028652 นางสาวกันต�สิริ ซังขาว
62133028653 นางสาวป�ยาภรณ� วรรณวงศ�
62133028654 นางสาววิไลชา ทองตะโก
62133028655 นางสาวชนินทิรา แพ6งโยธา
62133028656 นายนพกร กล6อมเกลี้ยง
62133028657 นางสาลิตา กองสวัสด์ิ
62133028658 นางสาวอรอุมา อิสโร
62133028659 นางสาวพัชนี กลิ่นมาลี
62133028660 นางสาวอรปวีณ� ณ พัทลุง
62133028661 นางสาวคอรีเยาะ วามิง
62133028662 นางสาวฐิติมา เพชรจํารัส
62133028663 นางสาวฟาซียัน การี
62133028664 นางสาวนิรมล ชูชื่น
62133028665 นายวรากร จุลิวัลลี
62133028666 นายอัษฎาวุธ เส็นฤทธ์ิ
62133028667 นางสาวมรุสรา หมีดเส็น
62133028668 นางสาวอรุณวรรณ แซ6อิ้ว
62133028669 นางสาวศตพร อิสระ
62133028670 นางสาวเกศินี สงรักษา
62133028671 นายกฤษดา หะยียามา
62133028672 นายยุทธพิชัย เรืองสังข�
62133028673 นายนัฐกร แก1วช6วย
62133028674 นางสาวนุรอาซูรา อาหะมะ
62133028675 นายธรรมนูญ กิจท1าย
62133028676 นายประกิต หน6อเพ็ชร�
62133028677 นางสาวจีรนันท� สิทธิชัย
62133028678 นางสุรัตวดี คู6มณี
62133028679 นายอนันต� ปBงหลีเส็น
62133028680 นางสาวนุรฮีดาวาตี เจะซอ
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62133028681 นางสาวพิชญาภา ไกรย่ิง
62133028682 นางสาวภัณฑิรา หนูเอียด
62133028683 นางสาวภัชริดา แข็งแรง
62133028684 นางสาวฮานีฟะ ดอรอสะ
62133028685 นางสาวณฐินี ศรีมุงคุณ
62133028686 นางสาวอรอุมา แก1วศรีทอง
62133028687 นางสาวณัฐมน เมืองสุข
62133028688 นายพงศธร เพ่ือมพูล
62133028689 นายธนวัฒน� แซ6เอี้ยว
62133028690 นางสาวมัยซาระห� ยูโซะ
62133028691 นายกรนันสักก� ต้ังหทัยชูหิรัญ
62133028692 นางสาวก่ิงกาญจนา โชติกุญชร
62133028693 นางสาวกาญจนี ทองมาก
62133028694 นางสาวนัยนา สาและ
62133028695 นายมงกุฎ รัตนจํานงค�
62133028696 นางสาวอัซมะห� คาเดร�
62133028697 นางสาวโสพนา ดวงเอก
62133028698 นายนาวาวี จูนอ
62133028699 นางสาวพริมา อินทะรัตน�
62133028700 นางสาวมะลิวัลย� สุขแก1ว
62133028701 นายสุทธิพัฒน� หะยะมิน
62133028702 นางสาววิลาวัลย� จินดาดวง
62133028703 นางสาววรางคณา สุวรรณรัตน�
62133028704 นางสาวกันยาวีร� ยีฮอ
62133028705 นางสาวกาญจนา ท6าหาร
62133028706 นางสาวกานต�ธิดา ไชยชฎา
62133028707 นางสาวไลลา บาราเฮง
62133028708 นางสาวสุนิตา สุมาฮัน
62133028709 นางสาวมีลาตี มะ
62133028710 นางสาวอรอนงค� อํามาตี
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62133028711 นางสาวทานตะวัน ฤทธิเดช
62133028712 นางสาวอารีรัตน� เนาว�สุวรรณ
62133028713 นายณราศักด์ิ อินทร�สังข�
62133028714 นางสาวจิรารัตน� บุญส6งค�
62133028715 นางสาวสิริพร พูนแก1ว
62133028716 นางเกศสุดา นวลแก1ว
62133028717 นางสาวกันต�ธิชา เก้ือทอง
62133028718 นางสาวพุธิตา อินทร�ดํา
62133028719 นางสาวศิริรัตน� รัตนโชติ
62133028720 นางสาวทิพย�วรรณ ณ ตะก่ัวทุ6ง
62133028721 นางสาวนูรมี บือโต
62133028722 นางสาวชนาภัทร ชนะชัย
62133028723 นางสาวพนัชกร สําเร
62133028724 นางสาวฐิติพร ชนะสงคราม
62133028725 นางสาวธันย�ชนก ทองชู
62133028726 นางสาวหทัยรัตน� พรหมทอง
62133028727 นางสาวซาลีฮะห� กาโฮง
62133028728 นางสาวอรวรรณ นิลรัตน�
62133028729 นางสาวอาภัสรา ชัยมณี
62133028730 นางสาวนราทิพย� แคล1วอาวุธ
62133028731 นางบุษกร ธรรมเจริญ
62133028732 นางสาวภัทรนันท� เกิดก6อ
62133028733 นางสาวซาอีดะ วาแม็ง
62133028734 นางสาวอานีซะห� บาฮะคีรี
62133028735 นางสาวกัลโสม การี
62133028736 นางสาวปรีดา ฉิมเพ็ชร
62133028737 นางสาวอุบล คงพูน
62133028738 นางสาวสุไวดา นุ1ยเด็น
62133028739 นางสาวยามีละห� แวหะยี
62133028740 นายกิติศักด์ิ ทองแก1วเกิด
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62133028741 นายพรเทพ ช6วยคล1าย
62133028742 นายประเสริฐ กาญจนะแก1ว
62133028743 นางสาวครองขวัญ คชนนท�
62133028744 นายวีระวัฒน� พูลสิน
62133028745 นางสาวรัตนา ทิพย�สุราษฎร�
62133028746 นายพยัฆพล เพชรจํานงค�
62133028747 นางสาวฮันนีซ?ะ สาเม?าะ
62133028748 นางสาวนุรี สาและ
62133028749 นางสาววนิดา แวฮาโละ
62133028750 นางสาวณัฐวดี แก1วเกตุ
62133028751 นางสาวศศิธร สยามล
62133028752 นายอัสวัน อาลี
62133028753 นายวรินทร เพชรเรือนทอง
62133028754 นางสาวอาตีกะห� เตาวตู
62133028755 นางสาวอิษบดี คชสาร
62133028756 นางสาวปBทมา ดารี
62133028757 นายรุสลี มูละซา
62133028758 นางสาวยัสมีน มะยาดี
62133028759 นางสาวณัฐธิดา ขวัญคง
62133028760 นางสาวอารีสา อาบู
62133028761 นางสาวอัสมา หนูชูสุข
62133028762 นางสาวสุมารินทร� บุญยัง
62133028763 นางสาวปาริชาติ คงพรม
62133028764 นางสาวซากีนา สุหลง
62133028765 นางสาวจุไรรัตน� สหะวัน
62133028766 นางสาวสิริยา ศรีธรรมรัตน�
62133028767 นางสาววิชุดา สันอีด
62133028768 นายธวัฒน�ชัย หนูตีบ
62133028769 นายวิทยา แกนุ
62133028770 นางสาวอารีรัตน� ทองนิ่ม

หน1า 959 จาก 964            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

62133028771 นางสาวกรกนก กุลผอม
62133028772 นางสาวเมทินี แซ6โล6
62133028773 นางสาวรุสลาวาตี ไบเตะ
62133028774 นายมูฮัมหมัดเบเฮสตี หะยีเจะแว
62133028775 ว6าที่ ร.ต.อับดุลกอนี สันสาคร
62133028776 นายอิสมแอล เหมโห?ะ
62133028777 นางสาวกัลยา บุญทิพย�
62133028778 นายตติกร วะสีคง
62133028779 นางสาวอรอุมา ทองศรี
62133028780 นางสาวทักษิยา ทองหยู6
62133028781 นางสาวสุภัทร�ษร หย1งแก1ว
62133028782 นางสาวสีตีนูรมา ฮายีลาเต?ะ
62133028783 นางสาวคีนยา ชะนะมาร
62133028784 นางสาวแวรูฮานา กาโฮง
62133028785 นางสาววัชราภรณ� ลาภาอุตม�
62133028786 ว6าที่ร1อยตรีหญิงอุษณี ลั่นคีรี
62133028787 นางสาวซูไฮลา ป�
62133028788 นางสาวพัชชริดา จงกลพืช
62133028789 นายสุไลมาน มะตีเยาะ
62133028790 นางสาวสุจินดา หม่ืนเดช
62133028791 นางสาวคอลีเยาะ ยะพา
62133028792 นายฮารุน มือแยบาสอ
62133028793 นางสาวชนาพร ลัคนทินพร
62133028794 นายภาณุพงศ� เช1าจันทร�
62133028795 นางสาวซีตีไอน� อาแว
62133028796 นางสาวสิริมา บุณยะวันตัง
62133028797 นางสาวจุไรรัตน� จันทสุวรรณ�
62133028798 นางสาวอิศริญา รอเย็ง
62133028799 นายอับดุลการิม สาและ
62133028800 นางสาวขวัญจิรา เรืองสุวรรณ�
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62133028801 นางสาววิลาสิณี จันทร�ช6วย
62133028802 นางสาวสโรชา ลักษณะ
62133028803 นางสาวนูรียา ยะหรี่
62133028804 นางสาวจิตติมา หวายเครือ
62133028805 นายอับดุลฆอฟฟาร อิชรอฟ
62133028806 นางสาวก่ิงกนก เรืองมณี
62133028807 นายอภิฉัตร หนูฤทธ์ิ
62133028808 นายนนเดช สิรโสภากุล
62133028809 นายนิธิภัทร เบ็ญฮาวัน
62133028810 นางสาววิภา ชูพุ6มพัว
62133028811 นายสุกฤษฏ์ิ ทิพโอสถ
62133028812 นางสาวมารีนา สะลาเม?าะ
62133028813 นางสาวนาเดียร� หะยีเลาะ
62133028814 นางสาวทวิชงค� พ6วงแสง
62133028815 นางสาวเบญจวรรณ พูลประเสริฐ
62133028816 นางสาวนพวรรณ ศรีสังข�
62133028817 นางสาวเบนาซีร� หลงสลํา
62133028818 นางสาวปBทมพร สงค�ปาน
62133028819 นางสาวสารีปMะ เลขนา
62133028820 นางสาวนัสรีน ปBตนกุล
62133028821 นายอัษฏวุธ สิงห�บุรี
62133028822 นางสาวซารีฟะห� หลําส6าแล?ะ
62133028823 นางสาวธิดารัตน� เรืองเหมือน
62133028824 นางสาวภาวิณี แสงพรต
62133028825 นางสาวอําไพ สังห�รัตน�
62133028826 นางสาวนูรนัสรีน ยากะจิ
62133028827 นายอูสมัน สะอิ
62133028828 นางสาวสุรัสวดี พิมพ�ศรี
62133028829 นางสาวณัฐริกา บุญชู
62133028830 นายมัลกัณฑ� อาบู
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62133028831 นางสาวกาญจนา กาญจนพรหม
62133028832 นางสาวอลิต1า เบ็ญโส?ะ
62133028833 นางสาวเกษรา ชุมม่ิง
62133028834 นางสาวภัททิรา นพคุณ
62133028835 นางสาวสุมาลี อําลอย
62133028836 นางสาวสุไรณี ดือราแม
62133028837 นางสาวนาถลดา ทรงเมือง
62133028838 นางสาวพิสุทธิวรรณ โตะสัน
62133028839 นางสาวเกวลี สังข�ทอง
62133028840 นางสาวรอยฮาน มานะ
62133028841 นางสาวอานิฐา ขุนสลํา
62133028842 นางสาววิกานดา กุลรัตน�
62133028843 นางสาวนูรูลดา เจ?ะดาแม
62133028844 นางสาวอาอีฉ?ะ หมัดบินเฮด
62133028845 นางสาวกนกพรรณ พรหมจุล
62133028846 นางสาวจิตรานุช จรัสวิชากร
62133028847 นางสาวเมธาวี แก1วเมือง
62133028848 นางสาวสุกัญญา หลําสะ
62133028849 นางสาวสุนิสา หอเกียรติศักด์ิ
62133028850 นายภูวิศ ทวีทรัพย�
62133028851 นางผการัตน� เต็มสังข�
62133028852 นางสาวพิมพ�พร ท6าจีน
62133028853 นายรณยุทธ ชอบงาม
62133028854 นางสาวกชกร ทิพยาไกรศรี
62133028855 นางสาวจันทร�จิรา สังข�สุข
62133028856 นายประเสริฐ จันทร�ขาว
62133028857 นางสาวฉันชนก คงชุม
62133028858 นางสาววรัญญา หมุนนุ1ย
62133028859 นายนิติ ยุวเบญจพล
62133028860 นายพีรพล ราชรักษ�
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62133028861 นางสาวชเนตตี แก1วสุขศรี
62133028862 นางสาวอูมารีนา ปาแซ
62133028863 นางฟายูรา โสภา
62133028864 นางสาวอมรรัตน� แสงทิพย�
62133028865 นางสาวนูรไอนี สนิ
62133028866 นางสาวตวงรัตน� ทองละมุล
62133028867 นางป�ยบุษ สิทธิกาญจน�
62133028868 นายปณพงศ� สาริกะพันธ�
62133028869 นายพันธวัฒน� แก1วศรีนวล
62133028870 นางสาวซาลามะห� บินอาสัน
62133028871 นางสาวขวัญฤดี เนื้อเกลี้ยง
62133028872 นางสาวนัสยา บุญรอด
62133028873 นางสาวกมลชนก อักษรวงศ�
62133028874 นายนพรัตน� ผลพิมาย
62133028875 นางสาวนันทพร บุญธรรม
62133028876 นางสาวฮัสนียะ มะลี
62133028877 นางสาวอัลมาร� มิหนา
62133028878 ว6าที่ร1อยตรีอนุสรณ� สุขปรั่ง
62133028879 นางสาวรัตนา มะยูนุ
62133028880 นายธีรศักด์ิ ยนจํารูญ
62133028881 นายกิตติพงษ� แซ6ซี
62133028882 นางสาวชนกานต� ทองอ6อน
62133028883 นางสาวตรีรัตน� โออินทร�
62133028884 นางสาวนนทรี แก1วประกอบ
62133028885 นายฟBตหุรเราะห�มาน สะแลแม
62133028886 นางสาวทัยวรี ยางทอง
62133028887 นางสาวซูรียานา แมเร?าะ
62133028888 นางสาวปาจรีย� ฉิมวิเศษ
62133028889 นายสุรภาพ สุวรรณรัตน�
62133028890 นางสาวเพชราภรณ� เพชรจํารัส
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62133028891 นางสาวนูรฮายาตี หลําขุน
62133028892 นางสาวร6อกีบ?ะ มุเก็ม
62133028893 นางสาวโรติกา หวานทอง
62133028894 นางสาวคอลีเย?าะ อามะ
62133028895 นางสาวสุวนันท� จันหุณีย�
62133028896 นางสาวกิตติมล จันเมือง
62133028897 นางสาวอมร เหมือนจิตต�
62133028898 นางสาวนัฐธิดา เหรียญรุ6งโรจน�
62133028899 นางสาวสิรินาถ นาควรรณ
62133028900 นางสาวอังศนา ไชยภักดี
62133028901 นางสาวป�ยวรรณ จันทร�ช6วย
62133028902 นางสาวนิศรา เชือนหยู
62133028903 นายปฎิพล กฤษณภักด์ิ
62133028904 นางสาวพิมพ�ผกา นาคแปJน
62133028905 นางสาววนิดา แยนา
62133028906 นางสาวฐิติรัตน� จันทร�เพชร

จํานวน 28,906 ราย
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