
116010001 นางสาว เจรียงขวัญ ใจดี
116010002 นางสาว ธนัชชา เพ็ชรเล็ก
116010003 นางสาว จิรวรรณ โสะพันธ์
116010004 นางสาว แวเยาะห์ โวะ
116010005 นางสาว จันทร์จิรา แก้วเรือง
116010006 นางสาว พรพิมล ศักด์ิสมบูรณ์
116010007 นางสาว อภิญญา จิตค ารพ
116010008 นาย เรวัตร ดอเลาะ
116010009 นางสาว กิตติยา วิจิตร์
116010010 นางสาว วิชุกร ช่วยชูชาติ
116010011 ว่าที ่ร.ต.หญิง นงลักษณ์ บุญก่อเกื้อ
116010012 นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
116010013 นางสาว กรกช เรืองศรี
116010014 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
116010015 นางสาว ทิพย์วาสนา หลวงชัย
116010016 นาย ยุทธชัย มากผล
116010017 นางสาว ดวงกมล ตรีรัตน์
116010018 นาง มาเรียม มูนะ
116010019 นางสาว ธารินี ศศิบุญยรัตน์
116010020 นางสาว สากีน๊ะ ดาหวี
116010021 นางสาว ทิพยรัตน์ เดชวิเศษไกร
116010022 นางสาว ฮาซมะฮ์ อีแตมาโมง
116010023 นาย พงศ์พณิช เกื้อทอง
116010024 นางสาว เด่นนภา เส้งมี
116010025 นาย ร่อโสร หมัดอาด้ า
116010026 นาย วิทวัส  ัรัตนอรุณ
116010027 นางสาว เกศินี ชินจักร์
116010028 นางสาว ภัทราวดี ศรีทองค า
116010029 นางสาว อาทิตา เมืองประชา
116010030 นางสาว กาญจนา อินแก้ว
116010031 นางสาว อัฟนาน ยีดิง
116010032 นาย รัฐพล ศักด์ินราวงศ์
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116010033 นางสาว วริศรา หลีเหล็ม
116010034 นาย ฮากีม โรจนอุดมศาสตร์
116010035 นาย กิตติพงศ์ แก้วชะฎา
116010036 นางสาว สุวภัทร จิตรแก้ว
116010037 นางสาว จิราภรณ์ เจริญยศ
116010038 นางสาว โสภา ย่างกุ้ง
116010039 นางสาว นันท์นลิน ชัยวงค์เหล็ก
116010040 นางสาว วรรณิษา ประสิทธิส์ร
116010041 นาย มูฮัมหมัดซากิร บาสอสิดิก
116010042 นางสาว สุไวบ๊ะ มะเด็ง
116010043 นางสาว ปรีชญาภา ทองแป้น
116010044 นางสาว จิตพิสุทธิ์ ศิริพร
116010045 นาย ฮานาฟีย์ หมันหลิน
116010046 นางสาว จิตโสภิณ หมาดนุ้ย
116010047 นางสาว ลดาวัลย์ พิณสุวรรณ
116010048 นางสาว มุกทิพ ศิลปโอฬาร
116010049 นาย ยศกร บุตรมาตา
116010050 นาย ซายมิง บือราเฮง
116010051 นางสาว นูรซากีนา แวสุหลง
116010052 นางสาว พรรณนภา วงค์พันธุ์
116010053 นางสาว นารีรัตน์ คงปราบ
116010054 นาย อัษฎายุทธ ไข่ช่วย
116010055 นางสาว บุษบา เสนานิคม
116010056 นาง นัสรีณา สาและ
116010057 นางสาว ทิชากร ร่ืนสุข
116010058 นาย กิตติธัช รวดเร็ว
116010059 นางสาว แวมาซีตา โตะกะ
116010060 นางสาว สุวัจนา พูลสวัสด์ิ
116010061 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สุขจันทร์
116010062 นางสาว วันรียา บุญสัน
116010063 นาย ธรรม์ สังข์แก้ว
116010064 นางสาว กนกวรรณ แสงสุวรรณ
116010065 นาย กันตภณ วรรณวิล
116010066 นางสาว พิณชนก จิตรานนท์
116010067 นาย ณัฐนันท์ นิโซ๊ะ
116010068 นางสาว รุ่งฤดี แซ่เล่ือง
116010069 นางสาว ฮามีน๊ะห์ ดือราซอ
116010070 นาย ศุภณัฐ ฉิมเกื้อ
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116010071 นาย ซูกัรดี บีดิง
116010072 นางสาว ชุติมา คงทอง
116010073 ว่าทีร้่อยตรี พิสิฐ อนุชวลิตวงศ์
116010074 นาย ปณิธิ นฤมล
116010075 นาย มูฮัมหมัดคอเล็บ แวสุหลง
116010076 นางสาว เสาวนีย์ ศักด์ิแสง
116010077 นางสาว จุฑามณี แท่นมงคลมาศ
116010078 นาย ศรัณย์ อามีเราะ
116010079 นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์
116010080 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินทไชย
116010081 นางสาว เนาวนิตย์ ดวงศรี
116010082 นาย วัชรพงศ์ ศรีนอง
116010083 นาย ศิริศักด์ิ บางัสสาเร๊ะ
116010084 นางสาว อัญญา หยังหลัง
116010085 นางสาว วรพร สิวานุสรณ์
116010086 นาย มาหามะซูยี ดามาดา
116010087 นาย สมประสงค์ หยงสตาร์
116010088 นาย บุรฮัน ยูโซะ
116010089 นาย อารี ตาละตา
116010090 นาย ปิยวิชญ์ สวัสด์ิวงค์
116010091 นาย มะอาลาวี มะเซ็ง
116010092 นาย นายอับดุลเล๊าะ แยนา
116010093 นางสาว ปิน่อนงค์ ศรีภักดี
116010094 นางสาว ดารีนา บิลสมาน
116010095 ว่าที ่ร.ต. วุฒิศักด์ิ รัตนสุภา
116010096 นางสาว จุฑาวรรณ ก๊งหวัน่
116010097 นางสาว ปัทมา สาและ
116010098 นาย วัทธิกร พันธรักษ์
116010099 นาย คธาวุธ บุรี
116010100 นาย นิมูฮัมมัดไซยัฟ นิเดร์หะ
116010101 นางสาว สุจินดา ธนพัฒน์ศิริ
116010102 นางสาว สุดารัตน์ ชูช่วย
116010103 นางสาว มูรซีดะห์ สตาปอ
116010104 นาย ธนิตพงษ์ ชัยเดช
116010105 นางสาว วันวิศาข์ นิ่มนนท์
116010106 นางสาว ฉัตรทิพย์ หมานจันทร์
116010107 นางสาว กิตติมา ทองมี
116010108 นาย ปฏิพัธน์ ธนบูลย์ก่อกิจ
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116010109 นาย จันท์ติโชค ชื่นชม
116010110 นางสาว กฤษณี ชูภักดี
116010111 นางสาว อารีภรณ์ แก้วพรหมรัตน์
116010112 นางสาว ภรณ์ชนก ขวัญพัทลุง
116010113 นางสาว สมิตา ตันสกุล
116010114 นางสาว กาญจนา โต๊ะด่อล๊ะ
116010115 นาย ปรเมศวร์ ทองคงใหม่
116010116 นางสาว วิศัลย์ศยา จันทรัตนะ
116010117 นางสาว ฐิติมา ศรีไชย
116010118 นางสาว ทิพย์ธิดา แก้วพินิจ
116010119 นางสาว จุฑาพร บุญรัศมี
116010120 นางสาว ศิรินภา ยกแก้ว
116010121 นางสาว สุวรรณรัตน์ บุญเถื่อน
116010122 นาย ฮัมเซาะห์ มาหะมิง
116010123 นางสาว สุไรยา บาหะ
116010124 นางสาว เจะรอฮานี ยามา
116010125 นางสาว จุรีรัตน์ โพธิเ์อี่ยม
116010126 นางสาว กมลเนตร ทนโคจารย์
116010127 นางสาว อัสม๊ะ นิโซะ
116010128 นางสาว พรรณณิภา แสงศรี
116010129 นางสาว นุชรี วิมาโร
116010130 นาย ประพัฒพงศ์ ศรีเชย
116010131 นางสาว นฤมล พูลสวัสด์ิ
116010132 นาย ธนชาติ ไชยลาภ
116010133 นาย ยุทธพล วงค์สีดา
116010134 นางสาว สุชานาถ โพธิกุล
116010135 นาย สมโชติ โต๊ะหมาน
116010136 นาย ไตรรงค์ แหละกุบ
116010137 นาย จิรพงศ์ มาหลง
116010138 นางสาว ชลธิชา สายเจียง
116010139 นางสาว สุคน ศรีเกตุ
116010140 นาย วุฒิพันธุ์ หิน้ตระกูล
116010141 นาย นิติพาส ธรรมวาโร
116010142 นางสาว นูรไอนีย์ สะแลแม
116010143 นางสาว นูไรฮาน บาเหะ
116010144 นาย มะนุรดิน เจ๊ะโส๊ะ
116010145 นาย ซายูตี นิมะเตะ
116010146 นางสาว พนิดา โต๊ะสู



5

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

116010147 นางสาว นูรมา แม
116010148 นางสาว รัตน์กมล ใจผ่องใส
116010149 นางสาว เครือมาส รอดชู
116010150 นางสาว มัณฑนา สุวัฒนะ
116010151 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
116010152 นาย อังดุลเล๊าะ สาแม
116010153 นาย ณัฐภรณ์ ฉิมภักดี
116010154 นาย โอมามุกต้า หะยีลาเต๊ะ
116010155 นางสาว เครือมาศ สุวรรณสถิตย์
116010156 นางสาว พัทธ์ชนก จันทรมณี
116010157 นางสาว ปาตีเมาะ มามะ
116010158 นาย ยาหายา บากา
116010159 นาย อาบีดีน ฮามะ
116010160 นาย วันสมาน หัดมัด
116010161 นางสาว ชฎาพร นพรัตน์
116010162 นางสาว ไซนับ อีบุ๊
116010163 นาง นาโซพะห์ สามะแก
116010164 นางสาว อุบลวรรณ ผลทวีชัย
116010165 นาย อนัส มะรอเซะ
116010166 นางสาว ปรารถนา อัตตะมณี
116010167 นางสาว อาดีล๊ะ นากอ
116010168 นางสาว อโณชา จี๋คีรี
116010169 นางสาว วิจิตรา เฉิดฉิ้ม
116010170 นางสาว เปรมิกา สุขมาก
116010171 นางสาว มณฑิรา แก้วรุ่งเรือง
116010172 นางสาว ปัทมา หมาดทิง้
116010173 นางสาว ณิชากร ศรประสิทธิ์
116010174 นางสาว อบีร ดอเลาะ
116010175 นางสาว หัสญา บุญยอด
116010176 นางสาว ดวงพร ชื่นจิต
116010177 นางสาว โสเฟีย กาเต๊ะ
116010178 นาง กัญญารัตน์ ทวีสุข
116010179 นางสาว อัจจิมา สงสม
116010180 นาย ณรงค์ศักด์ิ ศรีแก้ว
116010181 นาย วุฒิชัย เยี๊ยะเครือ
116010182 นาย อดุลย์ทนัล พุดสันสาหัด
116010183 นางสาว วินิตา แวววรรณจิตร
116010184 นางสาว สันต์ฤทัย จันทองโชติ
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116010185 นางสาว ฟาตีเม๊าะ เจ๊ะหลี
116010186 นางสาว นูรีซัน อาแซ
116010187 นางสาว อารีนา เซ็ง
116010188 นางสาว เจนจิราภรณ์ ธรรมสโร


