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76110001 นางสาว มาริสา จักรใจวงค์
76110002 นางสาว ตุลยดา อุดมศิลป์
76110003 นางสาว วรรษมน เมืองเกิด
76110004 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ลิ่ม
76110005 นาย ชลทพ มณีปรีชา
76110006 นาย นิมูหําหมัดอาซีซี บินสุหลง
76110007 นางสาว ประพิศ กุลบุตร
76110008 นางสาว นารมี ไกรนรา
76110009 นางสาว สารียา สือแต
76110010 นางสาว สุกัญญา โต๊ะด่างา
76110011 นางสาว อภิญญา บุญสว่าง
76110012 นางสาว รูฮายาตี อาแวบือสา
76110013 ว่าที่ ร.ต. กฤษกร รีเด็ง
76110014 นางสาว อรพิณ กองเนตร
76110015 นาย กิตติพงศ์ ลายทิพย์
76110016 นางสาว อุบล คงพูน
76110017 นาย มุฮัมมัดอัซรีย์ อุมา
76110018 นาย จิรนาถ วรสีหะ
76110019 นางสาว บัสตี สารี
76110020 นาย ธรรมรัตน์ ต้ิงดํา
76110021 นางสาว ซาตีพะห์ เจ๊ะหามะ
76110022 นางสาว มาซีเตาะห์ ดอนิ
76110023 นาย เอกชัย พงษ์เสวี
76110024 นางสาว ดารูณี ดอเลาะ
76110025 นางสาว กัญญภรณ์ คุณารูป
76110026 นาง ชุติกาญจน์ นิลแก้ว
76110027 นางสาว ณัฏฐ์ดารินทร์ อวนศรี
76110028 นางสาว ประภาสิริ พุ่มเอ่ียม
76110029 นางสาว อัฟฟะห์ สนิ
76110030 นาย ณรงค์ ผลจันทร์
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่    20    สิงหาคม  ๒๕61

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
หน่วยที่ 7 ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ตําแหน่งที่ 7.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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76110031 นางสาว นฤพิศ สุขสบาย
76110032 นาย พัชรวลัย ขวัญใจ
76110033 นาย มะยูดิง ยูโซะ
76110034 นางสาว รุสมีนา บินอุมา
76110035 นางสาว อรอมลิณ จุลเทพ
76110036 นางสาว รอบียะ สะมะแอ
76110037 นางสาว จารุวรรณ เลื่อนพลับ
76110038 นางสาว กัสณีย์ อาบู
76110039 นางสาว วิชุดา หมาดโส๊ะ
76110040 นางสาว อรุณลักษณ์ อรชร
76110041 นางสาว ธิดารัตน์ เงินสง่า
76110042 นางสาว อามันนี บือราเฮง
76110043 นางสาว ภัทรวดี ศรีอร่าม
76110044 นางสาว ฟาตีฮะห์ มะและ
76110045 นางสาว อาซีย๊ะ ดาโอ๊ะ
76110046 นางสาว สุภาวดี จันทรปาน
76110047 นาง แวนูรียะห์ ดือราแม
76110048 นางสาว นูรีดา สุหลง
76110049 นางสาว จันทร์ทิมา ซูแว
76110050 ว่าที่ ร.ต. หญิง พิมผกา บุญรอด
76110051 นางสาว ชาลินี พร้อมมูล
76110052 นาย อิมรอน กะเด็ง
76110053 นางสาว กนกวรรณ จึ่งจรูญ
76110054 นางสาว อีรญาณี เงาะ
76110055 นางสาว ซามีมี ดอเลาะ
76110056 นางสาว ซัมซูรี ดอฮะ
76110057 นางสาว อามีเนาะ แซโดร์
76110058 นางสาว นูรีซัล หะยีดาราแม
76110059 นาย นายนิติกร ป่ินจอม
76110060 นางสาว อายูนี กือนิ
76110061 นางสาว กัรตีกา ดุลเลาะห์
76110062 นางสาว ซูไฮนี สามอ
76110063 นางสาว ซุรยาณี บาฮา
76110064 นางสาว ฮายาตี สาอุยูแต
76110065 นางสาว อรณีย์ อินทฤทธ์ิ
76110066 นางสาว ประยงคศ์รี ดําอ่อน
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76110067 นางสาว ซารีนี อุมา
76110068 นางสาว อาลาเวีย บือซา
76110069 นางสาว สุภาวดี ดิษฐโรจน์
76110070 นางสาว ต่วนมุสลีฮาร์ มือด๊ะ
76110071 นางสาว จุฑามาศ มูลตา
76110072 นางสาว เมทินี สวัสดี
76110073 นางสาว กิ่งกาญจน์ หนูแป้น
76110074 นางสาว รัตน์กมล ใจผ่องใส
76110075 นาย จักรกฤษ ชุ่มจันทร์จิรา
76110076 นาย ปุญญพัฒน์ ปุราวัฒนากุล
76110077 นาย เอกสิทธ์ิ หวังสุข
76110078 ว่าที่ ร.ต. หญิง วิลาวรรณ์ บัวเพชร
76110079 นางสาว ฮาซมะฮ์ อีแตมาโมง
76110080 นางสาว รุสนีดา มาเฮาะ
76110081 ว่าที่ ร.ต. อาณูวาร์ อะสัน
76110082 นางสาว นูรฮาฟีซ๊ะ สาอิ
76110083 ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑาทิพย์ สังฆรัตน์
76110084 นางสาว พิชนาถ สังข์ทอง
76110085 นางสาว ธัญลักษณ์ วิจิตรฐากูร
76110086 นางสาว นภศร คชพรม
76110087 นางสาว ณัฐกานต์ ชูส่งแสง
76110088 นางสาว อโณชา จี๋คีรี
76110089 นาย ฮัมดี มาหม๊ะ
76110090 นางสาว จิราภรณ์ มณีแสง
76110091 นางสาว จิราวรรณ ศรีสุข
76110092 นางสาว อวาฏิฟ แวดอยี
76110093 นางสาว รอฮีมะห์ มะนิซอ
76110094 นางสาว ใยนะ จอเตะ
76110095 นางสาว นูรีดา เจะเลาะ
76110096 นางสาว ยาวาเฮ มะรือซะ
76110097 นาย ชุติมัน ชัยชนะ
76110098 นางสาว รอฮานี สะมาแอ
76110099 นางสาว มุสลีนา นาแซ
76110100 นางสาว วาสินี แสนอุบล
76110101 นาย ทนงศักด์ิ รอดเกลี้ยง
76110102 นางสาว โนรซาฮีร๊ะ อับดุลเลาะ
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76110103 นางสาว ผกากรอง ด้วงดํา
76110104 นาย รอฟีกี อาลี
76110105 นางสาว สุภาวดี งะสมัน
76110106 นาย เฉลิมชัย ขุนแทน
76110107 นางสาว วราภรณ์ เสรีอภิวัฒน์
76110108 นาย เนกพล สกุลขํา
76110109 นาย นัสรูดิน สาแม
76110110 นาย ธนกฤต ธรรมสะโร
76110111 นาย อัฟนันต์ เจะเตะ
76110112 นาย เชาวลิต เสริมสมบูรณ์ 
76110113 นาง กัญญาภัค บัวคง
76110114 นางสาว เจราพร สุขาเขิน
76110115 นางสาว นูรีมัน ซาและ
76110116 นางสาว ณัฐชา หะ
76110117 นาย ต่วนอิสมาแอล ดาตู
76110118 นาย นพดล เทพศักด์ิ
76110119 นางสาว โนรอาเซียน เด่นปรัชญา
76110120 นางสาว มาซีเตาะ เจ๊ะมาแอ
76110121 นางสาว ฮารีซะ มามะ
76110122 นางสาว นูรฮายาตี เจ๊ะโด
76110123 นางสาว บุสรนิ มะสะกา
76110124 นาย คอยรุดดีน ดอฆอ
76110125 นาย อาหามะ ลงแม
76110126 นางสาว กชกร วิจิตรบรรจง
76110127 นางสาว นาฏยา หมื่นหนู
76110128 นางสาว บุษญา ยอดศิลป์
76110129 นางสาว ซารีนา หมันสัน
76110130 นางสาว ศุภานัน เรืองน้อย
76110131 นางสาว พิชชา ขจรยุทธไกร
76110132 นางสาว สารายา เปาะโซะ
76110133 นาย ตูแวซูบายดี ยอเงาะ
76110134 นางสาว เสาวนี ดือราแม
76110135 นางสาว ธารารัตน์ หัชบูรณ์
76110136 นางสาว ธารทิพย์ ประจินต์
76110137 นางสาว จุฑานุช ตรุระจิตต์
76110138 นางสาว นิดาลิยา เมเฮ นิดาลิยา เมเฮ
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76110139 นางสาว สุนิสา ตรุระจิตต์
76110140 นาย อุสมาน เจ๊ะอาบ๊ะ
76110141 นาย ฮุสนี มอลอ
76110142 นาย ไพศาล คงน่วม
76110143 นางสาว มัสตูรา ยา
76110144 นางสาว ลีซาวาตี เจะเตะ
76110145 ว่าที่ ร.ต. หญิง กันต์กมล แซ่ลิ่ม
76110146 นางสาว สารีป๊ะ ทานท่า
76110147 นางสาว ปราณปรียา หรีรักษ์
76110148 นางสาว มัดดีฮะห์ เซ๊ะ
76110149 นางสาว ซาเวอร์รี่ สําเร
76110150 นางสาว อริสรา ทิพย์รักษ์
76110151 นางสาว ชวาลา ทิพยมนตรี
76110152 นาย ภานุวัฒน์ ช่วยสกุล
76110153 นาย ภานุเดช จันทร์แก้ว
76110154 นางสาว ยูไฮมี หะยีเจ๊ะอาแซ
76110155 นางสาว ผกากรอง จารณะ
76110156 นางสาว ขวัญกมล เทพกิจ
76110157 นางสาว นารธิดา นารทวงศ์
76110158 นาย อามีร สะแลแม
76110159 นางสาว อัจจีมา เพ็ชรนิล
76110160 นางสาว ใหม่ ศรีช่วย
76110161 นาย พสธร ศรีใส
76110162 นางสาว กัญญา รัชนี
76110163 นางสาว ลัดดาวัลย์ ฉ่ําตระกูลพิพัฒน์
76110164 นางสาว ภัทราวดี ศรีทองคํา
76110165 นาง ชนัชฎา ดินแดง
76110166 นางสาว นายูรา มูดอ
76110167 นาย เพรียว เงินแดง
76110168 นางสาว วิชุณีย์ มนูธรรม
76110169 นางสาว จุฑามาศ เพชรรัตน์
76110170 นางสาว ซาเดีย หะยียูโซ๊ะ
76110171 นางสาว ดาลัด แหล๊ะหล๊ะ
76110172 นาย พชรพล โลกสุวรรณ
76110173 นางสาว ปิยภรณ์ รัตนานุภาพ
76110174 นางสาว รอสีตา สอนดี
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76110175 นาย ภคพณ คงทอง
76110176 นางสาว สะนะ เภอเกลี้ยง
76110177 นางสาว บุษยมาส ลิ่มเจริญ
76110178 นางสาว ปวีณา สัจจาแก้ว
76110179 นางสาว อมรารัตน์ นวลไชย
76110180 นางสาว นิตยา แซ่เฮง
76110181 นางสาว วารุณี แซ่หวู่
76110182 นาย นิติพงษ์ ขืนเขียว
76110183 นาง ชนานาถ พรหมแก้ว
76110184 นาย อนันต์ โต๊ะสิงห์
76110185 นางสาว ญารอนะห์ ตาหมาด
76110186 นางสาว สุนิสา กาญจนันท์
76110187 นางสาว ฮันณา บิลอะหลี
76110188 นางสาว นูรตัสนีม เงาะ
76110189 นางสาว สากียะ เด็งลา
76110190 นางสาว มาริสา เจ๊ะเงาะ
76110191 นางสาว วารีรัตน์ แสงศรี
76110192 นาย จิรวัฒน์ สันบู
76110193 นางสาว ยูวาหรี รีหมีน
76110194 นางสาว ศรัณย์พร สวนจันทร์
76110195 นางสาว วิชุตา อินทกูล
76110196 นางสาว กาญนิกา วงษ์ศิล
76110197 นางสาว สกุณา ศิริวาจนะ
76110198 นางสาว อินทิรา พุธจิตร
76110199 นางสาว ฟาตีหะห์ หะยีอาแซ
76110200 นางสาว อานีตา ยูโซ๊ะ
76110201 นางสาว โนรฮานีซา หะยีบราเฮง
76110202 นาย มัสลัน สามะ
76110203 นางสาว ชฎาพร เพ็ชรพรรณ
76110204 นางสาว ฮามีด๊ะ นาพี
76110205 นางสาว วาฟา มะซอ
76110206 นางสาว ปาริชาติ คงพรม
76110207 นางสาว สุกานดา พันธนิยะ
76110208 นางสาว วันวิสาข์ สะมะแอ
76110209 นางสาว สายฝน แดงสุวรรณ
76110210 นางสาว มะลิวัลย์ ไชยชนะ
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76110211 นางสาว อาทิตยา สารไสยา
76110212 นาง กัญญภรณ์ มาเพ็ง
76110213 นางสาว รุ่งธิดา มะยายอ
76110214 นางสาว ช่อผกา มิลําเอียง
76110215 นางสาว ฮุสนา โตะลู
76110216 นางสาว กัลยาณี ถนอมสงวน
76110217 นางสาว อาทิตยา บัวทอง
76110218 นาง แวลาตีฟ๊ะห์ มะเด็ง
76110219 นางสาว วราภรณ์ พรอินทร์
76110220 นางสาว ศิริรัตน์ มูซอ
76110221 นาง สมฤทัย ปานรอด
76110222 นางสาว ภาวินี เทพกําเนิด
76110223 นาย วัชรพงษ์ เอ็กหลี
76110224 นางสาว ชลิดา เทพกําเนิด
76110225 นางสาว นาบีละห์ ดอเฮง
76110226 นางสาว รัชดาภรณ์ หลงราม
76110227 นางสาว ภัทราวดี เกตุชาติ
76110228 นาย เดะลี โตะตาหยง
76110229 นางสาว ซัลซาบีล แมเราะ
76110230 นางสาว สุปราณี ศรีจําเริญ
76110231 นางสาว ณาฤมาร์ เจะอารง
76110232 นาง กนกวรรณ ชูสวัสด์ิ
76110233 นาย จิระ ทองมา
76110234 นางสาว พัชริยา ปวงทะนะ
76110235 นางสาว อัญชิสา วงษ์เรียน
76110236 นางสาว ซานูรา ดอนา
76110237 นางสาว นูรีซา นิมิง
76110238 นางสาว ดรรมาวรรณ มะเด็ง
76110239 นางสาว สุภาพร บิลหีม
76110240 นางสาว กุลชญา บวรภาณุวัชร
76110241 นางสาว ซอบารียะห์ ดอเลาะ
76110242 นางสาว พอตีเมาะ หิเลาะ
76110243 นางสาว พีรดาว รีเด็ง
76110244 นางสาว อามาดา เจีะอาแว
76110245 นางสาว ศศิณิช์ชา จันดาสงค์
76110246 นางสาว ศุภลักษณ์ โฉมอุไพ
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76110247 นางสาว ปาตีเมาะ ปะจู
76110248 นางสาว นารมา หะยีนิแม
76110249 นาย อลงกรณ์ กุ้งแก้ว
76110250 นางสาว รัชพร แดงดี
76110251 นางสาว ชลธิชา คงสวัสด์ิ
76110252 นาย ธนา พิพัฒน์วิศาล
76110253 นาย อัสมิน สุหลง
76110254 นาย อนิรุทธ์ิ แซะอาหลี
76110255 นางสาว นูรีซัน เจะอามะ
76110256 นางสาว หัสญา บุญยอด
76110257 นาย อายบาดีละห์ ยายอ
76110258 นางสาว พิทยาภรณ์ สีนวน
76110259 นางสาว กรรณิการ์ แก้วนุ่น
76110260 นางสาว นันทพร หมวกวรรณ
76110261 นาย ซูฮาดี ปูยุ
76110262 นาย สุริยงค์ ทองลิ้ม
76110263 นางสาว กรกนก เพชรศรี
76110264 นางสาว จาฏุพัจน์ สุขพล
76110265 นางสาว ช่ืนฤดี หลเียาว์
76110266 นางสาว ปวีณา สาแล
76110267 นางสาว วิไลวรรณ นวลแป้น
76110268 นางสาว อรรัมภา ขอนเอิบ
76110269 นาย พงษ์ศักด์ิ ขาวล้วน
76110270 นางสาว จุฑารัตน์ แสงงาม
76110271 นาย มูฮัมหมัดอามีน พระสี
76110272 นางสาว โรสนานี อาแว
76110273 นางสาว อัซรีนา เบ็ญนา
76110274 นางสาว กฤตชญา ชนะสิทธ์ิ
76110275 นาย ธีรยุทธ รักชาติ
76110276 นางสาว สาวดี สุระกําแหง
76110277 นางสาว อัสนีย์ รายา
76110278 นางสาว จิรพัชร มินทการต์
76110279 นางสาว ปิยรัตน์ สงรักษ์
76110280 นางสาว นงนภัส ณ ทอง
76110281 นางสาว นพวรรณ สงวนสุด
76110282 นางสาว อรวดี ดิษโสภา



9

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

76110283 นางสาว มารีย๊ะ ปูหัด
76110284 นางสาว จุฑากานต์ แก้วพินิจ
76110285 นางสาว ศรัญยา เตะเส่งซ้าย
76110286 นาย ทักษิณ จีนสุกแสง
76110287 นาง นุรลี ศรีษะสังข์
76110288 นางสาว วิชุตา ศรีรัตน์
76110289 นางสาว นูรีตา ยะโกะ
76110290 นาย ริฎวาน โดมูซอ
76110291 นางสาว อาภรณ์ แก้วสี
76110292 นางสาว อานีซะห์ ลาเต๊ะ
76110293 นางสาว เสาวลักษณ์ เอ่ียมลีลาพร
76110294 นางสาว วิภารัตน์ เพชรคีรี
76110295 นางสาว วชิราภรณ์ คํามีชา
76110296 นางสาว สุดารัตน์ กลัดใจมั่น
76110297 นาย ชัยรัฐ นะวงศ์
76110298 นาย มาหามะอาพันดี ยูนุห์
76110299 นางสาว จงจินตน์ วิสาละ
76110300 นางสาว ยุสรอ ละกาแย
76110301 นางสาว โซเฟีย หะแว
76110302 นางสาว มยุรี มะยาลา
76110303 นางสาว รอกีเยาะ สนิ
76110304 นาย แวฮาซัน บินแวยะโกะ
76110305 นาง พรรณพนัช แดงนํา
76110306 นาง นูรนี เจะดอเลาะ
76110307 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญพิชัย
76110308 นางสาว ศุภรักษ์ สิตะรุโณ
76110309 นางสาว อาแอเสาะ มะนอร์
76110310 นางสาว ปวีณา อาบ๊ะ
76110311 นางสาว นารีณี หะยียาการียา
76110312 นางสาว จุฑาธิป แก้วพิจิตร
76110313 นางสาว ภารดี พงศ์จินต์
76110314 นาย อานนท์ ชูชุม
76110315 นางสาว นที มั่นน้อย
76110316 นางสาว พรทิพย์ ธรรมสะโร
76110317 นางสาว วรรณรตัน์ สองเมือง
76110318 นางสาว มาลีณี เจ๊ะเง๊าะ
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76110319 นางสาว สุธาทิพย์ จ่ายออง
76110320 นางสาว สายชล ไชยสิทธ์ิ
76110321 นางสาว มุทิตา ถั่วสวัสด์ิ
76110322 นางสาว พัทนิภา แก้วกระจ่าง
76110323 นางสาว ปิยะรัตน์ สุยโฉ
76110324 นางสาว เจนจิรา ยอดแก้ว
76110325 นาย ซูฟียัน มะเซ็ง
76110326 นางสาว นุรไลลา ตือระ
76110327 นางสาว บุภกรณ์ เฉลิมสง
76110328 นางสาว มัสอีดานี บากากอ
76110329 นางสาว สาวิตรี รุ่งนามา
76110330 นาง เพ็ญนภา บัวเนียม
76110331 นาย ธินภัทร์ ยูโซะ
76110332 นาย เจษฎา กิตติบุญญาทิวากร
76110333 นางสาว อมรศรี โยธี
76110334 นางสาว จิราพร สุภผา
76110335 นางสาว วรัญญา หลําหัศ
76110336 นางสาว มัสสุรี อภิชาติ
76110337 นาย อับดุลตอเละ อาเเว
76110338 นางสาว ธมลวรรณ เพียภูเขียว
76110339 นางสาว กุลรินทร์ กอพูนพัฒน์
76110340 นางสาว ฟาตีฮะห์ อาแว
76110341 นางสาว มณีรัตน์ ขีดดี
76110342 นางสาว เอ้ือการย์ บุญญกาญจน์
76110343 นาย พีรวัฒน์ บุญแนบ
76110344 นางสาว ฮาวาย์ โตะอาดัม
76110345 นางสาว รัชนก พุทธบัวถา
76110346 นางสาว สุกัญญา มะเซ็ง
76110347 นางสาว สุรัยญา อาลี
76110348 นางสาว จิรารัตน์ ด้วงทอง
76110349 นางสาว บัดรีย๊ะ สะมะแอ
76110350 นางสาว ซูรีนา อูมา
76110351 นางสาว ขนิษฐา เสระหมาน
76110352 นาย อันวา ยานาน
76110353 นาง ต่วนนูซีฮาน มือกะหามะ
76110354 นางสาว มัตตรียา หะยีหวัง
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76110355 นางสาว ณัฐฐาพร ทองคํา
76110356 นาย ซุลคอยรี สะนิ
76110357 นางสาว พัณณ์ชิตา เต้ียนวน
76110358 นาย ธีรภัทร เดชวัฒน์
76110359 นาง ดาริกา เพชรช่วย
76110360 นางสาว ณัฐธิดา หรรษา
76110361 นางสาว อรพินทฺ์ เสาร์พูน
76110362 นางสาว สุชัญญา วาดประสงค์
76110363 ว่าที่ ร.ต. อดิศร สุวรรณส่องแสง
76110364 นางสาว มูรซีดะห์ สตาปอ
76110365 นางสาว จันทรกานต์ ราชสงค์
76110366 นาย ลุกมัน การียอ
76110367 ว่าที่ ร.ต. หญิง กฤษยาภรณ์ คําเพราะ
76110368 นาย เกริกฤทธ์ิ จิตณรงค์
76110369 นางสาว นงลักษณ์ ณรงค์กูล
76110370 นาย มูฮัมหมัดซูฟวัน หะยีกามา
76110371 นางสาว อัสมีรา หะมะ
76110372 นางสาว มายีดะห์ ดอเลาะ
76110373 นาย มุสลิม มาหะมะ
76110374 นางสาว นัสวานี หะมะ
76110375 นางสาว รุสนานี เจะเตะ
76110376 นาย อวิรุทธ์ิ นวอัจฉริยะกิจ
76110377 นางสาว มูนาดียา อาลี
76110378 นาย มาหามะนาวี อาแว
76110379 นางสาว ราวัยดา ดือเร๊ะ
76110380 นาย ฮากีม โรจนอุดมศาสตร์
76110381 นางสาว นูรอาซีกีน แมเร๊าะ
76110382 นาย อานัส แมเร๊าะ
76110383 นางสาว ศศิประภา จันทร
76110384 นาย นิฮาซีฟ แวนาแว
76110385 นางสาว กาญจนี ลุ่นเซียะ
76110386 นาง สารีณี ยีอา
76110387 นางสาว นูรีดา สุวรรณวงศ์
76110388 นางสาว สิริจิรกุล เลิศวสุธันย์
76110389 นาย อาฟิก สาเระ
76110390 นางสาว อารีนา บือโต
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76110391 นางสาว ธัญรัตน์ ปานแก้ว
76110392 นาย มูฮําหมัดอิฮซาน ต่วนโน๊ะ
76110393 นางสาว พรนบี โต๊ะกะหรีม
76110394 นาย โกญจนาท ศรีเจริญ
76110395 นางสาว ซากียะห์ บาหา
76110396 นางสาว ปรางค์มณี เทพสุวรรณ
76110397 นางสาว เหมือนวาด แก้วประคอง
76110398 นางสาว อินทิรา สุวรรณมิ่ง
76110399 นางสาว วิลาวัลย์ ดํายศ
76110400 นาย กรภพ ฤทธ์ิเรือง
76110401 นาย ณัฐภัทร จันทร์เชาวลิตร
76110402 นาย ปรกฤษฏ์ แก้ววิชิต
76110403 นางสาว สุธิดา ดอคา
76110404 นางสาว สวยบะ ดอฆอ
76110405 นางสาว ชฎาภรณ์ ถาวระ
76110406 นางสาว นูร์รออานี ลาหะเก็ง
76110407 นางสาว วายีดา รอนิง
76110408 นางสาว สุวิดา พุทธสุขา
76110409 นางสาว มลฤดี สมนึก
76110410 นาย สมพูน แสวงหา
76110411 นาย อุสมาน มะดีเยาะ
76110412 นางสาว จรสพร สลีสองสม
76110413 นางสาว ปวีณา วาดี
76110414 นางสาว สุชาดา สว่างเพชร
76110415 นางสาว ชนิดา วงษ์เอียด
76110416 นางสาว วราภรณ์ ชุมใหม
76110417 นาย ธีรภพ โก้วงศ์
76110418 นางสาว ญาณี ภักดี
76110419 นางสาว ณัฐวดี แก้วกํายาน
76110420 นางสาว เสาวนีย์ สีนาค
76110421 นางสาว พรรณนภา วงค์พันธ์ุ
76110422 นางสาว การะเกต มุ่งจูงกลง
76110423 นาย มะรอยาลี เจ๊ะมามะ
76110424 นาย ณัฐธีร์ ศิริสุริยภักด์ิ
76110425 นางสาว รุสมานี อาแว
76110426 นางสาว กรรณิกา ชินวิชา
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76110427 นางสาว สินีนาฏ เมืองแก้ว
76110428 นางสาว สรัลนุช แก้ววีด
76110429 นางสาว รุสนา โต๊ะหล้าหลี
76110430 นางสาว ปาลิตา ทองเต็ม
76110431 นางสาว ฮานี มิงบา
76110432 นางสาว นูรูฮาซีกิน บินสตอปา
76110433 นางสาว อัฐฬส จันทร์วงค์
76110434 นางสาว นีฮาซนรรถ หะยีนิมะ
76110435 นางสาว อามีเนาะ มะหะมิง
76110436 นางสาว อุมาพร จันทร์ทิพย์
76110437 นาย อิลฮัม หะบาแย
76110438 นางสาว ฮายาตี บินดอเล๊าะ
76110439 นางสาว อาทิตยา นิสาแย
76110440 นางสาว สายใจ พรหมภักดี
76110441 นางสาว ณิชนันทน์ สงพอ
76110442 นาย มาหามะซูยี ดามาดา
76110443 นางสาว พัชรี ไข่ทอง
76110444 นางสาว โยษิตา จันทโร
76110445 นางสาว ทิศติยาภา คงพัด
76110446 นางสาว แวมาซีตา โตะกะ
76110447 นางสาว วาสนา มูดอ
76110448 นางสาว อัญชญา มรรคาเขต
76110449 นางสาว หน่ึงฤทัย สวนแก้ว
76110450 นางสาว อามานี มะเจ๊ะหะ
76110451 นางสาว ศุภลักษณ์ ปรีชาเรืองฤทธ์ิ
76110452 นางสาว ซารีมะห์ หะยีสะมะแอ
76110453 นาย ซูรฮัน เซงแว
76110454 นางสาว ฟาตีนี แมะเราะ
76110455 นางสาว สรารัตน์ เพชรเกลี้ยง
76110456 นางสาว คอยรุณนิสา มะลูมุ
76110457 นาย วรันต์พงษ์ แสงชูด
76110458 นางสาว อารีนา มะแซ
76110459 นาง พิมพ์ใจ สังข์ศิลป์เลิศ
76110460 นางสาว นวลรัตน์ พรมบุรี
76110461 นางสาว เจิมจุฬา ลิขิตพงศ์ภักดี
76110462 นาย อับดุลเลาะ บือแน
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76110463 นางสาว อาซือมะ มะสามัน
76110464 นางสาว มาสูวิน นิยะ
76110465 นาย ณัฐวิทย์ หนูสันทัด
76110466 นางสาว ซีญาดาฮ์ แคยิหวา
76110467 นาย ไพซอล แวหะมะ
76110468 นาย อามัน ดอเลาะ
76110469 นางสาว จารุณี ดือราแม
76110470 นางสาว เจะนูรีซา เจะมะ
76110471 นางสาว นุจรินทร์ หอแป้น
76110472 นางสาว ปาตียะห์ มาน๊ิ
76110473 นางสาว มารียัม กอและ
76110474 นางสาว พาดีลา สาแม
76110475 นางสาว อาไอเสาะ มามะ
76110476 นางสาว รัตนา อุสนีย์
76110477 นาย จารุกิต เทศนอก
76110478 นางสาว กรรณิกา ศรีวิชัย
76110479 นาย โชคชัย เพชรนิล
76110480 นางสาว รัญชิดา อ่าวลึกน้อย
76110481 นาย นิอานัฐ แวนามะกัน
76110482 นางสาว อริสา ชิณพงษ์
76110483 นางสาว วิชินี ทิพยโอสถ
76110484 นางสาว ฮาฟีรา ซีเซ็ง
76110485 นาย อาหะมะ มะสาและ
76110486 นางสาว สมฤทัย แซ่หลี
76110487 นางสาว วิลาวัลย์ ไชยเขียว
76110488 นางสาว จิรัชญา สุขสมาน
76110489 นางสาว กัญญาณี ไชยเขียว
76110490 นาย อาฟารุส ยะปา
76110491 นางสาว หยาดน้ําฝน บุญมีลาภ
76110492 นาย ภูชิน นาคไพรัชช์
76110493 นางสาว อารีซา อาบู
76110494 นางสาว อาภาภรณ์ อินทสุข
76110495 นางสาว รอฎียา หะยีหมัด
76110496 นางสาว ศิริวรรณ หนูแดง
76110497 นางสาว ฟิฏเราะห์ หะยีหมัด
76110498 นางสาว นายูฮัน ยูโซะ
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76110499 นาย อับดุลฮาลิม เวาะฮะ
76110500 นางสาว รูวายดา สูรูมานิง
76110501 นาย วิรัตน์ ทองคํา
76110502 นาย อนุวัฒน์ สายจันทร์
76110503 นาย กิตติธัช สงวนเขียว
76110504 นางสาว นุรมี สาแม
76110505 นางสาว นิยาชญา สาและ
76110506 นางสาว นูรีซัน สาและ
76110507 นาย สุธี หมะขะเหร็ม
76110508 นาย วาริซ มะกียอ
76110509 นางสาว อามีนะห์ ยาแม
76110510 นางสาว นูรุลยันน๊ะห์ หะยีมานุง
76110511 นางสาว อาภากร บุญรัตน์
76110512 นาย จตุพล ฉัตรรัตนเวช
76110513 นางสาว นูรีย๊ะ มิยะ
76110514 นางสาว ธมลวรรณ ไชยกายุทธ์
76110515 นางสาว ปิยะมาศ สังข์ปลอด
76110516 นางสาว จิตรานนท์ รตันะโน
76110517 นาย ณฐพรต ลําเจียก
76110518 นางสาว นูรมา แวกะจิ
76110519 นางสาว นาซีฟีะห์ บินอาแว
76110520 นางสาว เจนจิรา ทับจันทร์
76110521 นางสาว ปวีณ์กร เกตุประกอบ
76110522 นางสาว นันทรัตน์ เทพศิริ
76110523 นาง สายธาร ว่องไว
76110524 นาย มะรอดี ลอแม
76110525 นางสาว จรรมีลา สือเยาะ
76110526 นางสาว หัชยา ศาสคุณ
76110527 นาย กูซัมรี ตูแวแม
76110528 นางสาว อาฟีฟัห สะแวบาโง
76110529 นางสาว ชนิตา สายเพ็ชร
76110530 นางสาว สามียะ สะแลแม
76110531 นาย มูฮําหมัดยาเซร์ อูแล
76110532 นางสาว บุญทิพย์ คํามณี
76110533 นาย กัลปมาศ กล่ํามาศ
76110534 นางสาว รินดา คําเจริญ
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76110535 นางสาว สุวรรณี ดาโอะ
76110536 นางสาว ขนิษฐา วงษ์ชนะ
76110537 นางสาว นาดาเนีย ยะปา
76110538 นางสาว นันทนา พลจันทร์
76110539 นางสาว อาณีรา ลาสะมะแม
76110540 นางสาว นาอีเมาะ ปะดอมะ
76110541 นางสาว ฟาติน หะยีหะเด็ง
76110542 นาย สิทธิโชค แก้วพรหมลัด
76110543 นาย อบีลุกมาน โตะลากอ
76110544 นางสาว วิจิตพร ทองศรีเทพ
76110545 นางสาว มัสก๊ะ อาแวเลาะ
76110546 นางสาว บุษปรัศว์ ราชประดิษฐ
76110547 นางสาว ภาดีละ โดยหมะ
76110548 นางสาว รสพร ดํากระเด็น
76110549 นางสาว มิซนัยน์ เขตเทพา
76110550 นาย ชยังกูร สังคจิตต์
76110551 นางสาว ซามีรอห์ มะดาบู
76110552 นาย อิรฟาน มะลี
76110553 นางสาว ปริศนา อาแว
76110554 นางสาว บาซีเราะห์ หะยีสาแม็ง
76110555 นางสาว อาดีละห์ หะยียูโซะ
76110556 นางสาว กัลยา จันแดง
76110557 นางสาว นิฮานีซะห์ สาแม
76110558 นางสาว พัทธ์ชนก จันทรมณี
76110559 นางสาว พชรภร กัณหากรณ์
76110560 นางสาว ฮัสนะ ทองคํา
76110561 นางสาว อัสมะ เจ๊ะสมาแอ
76110562 นางสาว นิตยา จิเหลา
76110563 นางสาว สุวิมล พันมะกรูดทอง
76110564 นางสาว ณัฐวดี ทันรังกา
76110565 นางสาว นูรีซัน บือซา
76110566 นาย ยุรนันท์ พันธ์โภชน์
76110567 นางสาว ธนกาญจน์  ุจุนโท
76110568 นางสาว สุรัตน์ สันหลัง
76110569 นางสาว สุราณีย์ ตุนํานุม
76110570 นาย มูหํามัดซากิ มะลี
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76110571 นาย ชยานนท์ พรหมคณะ
76110572 นางสาว พิชญ์ธิดา เซ่งรัตน์
76110573 นางสาว เจนจิรา โฮมชัยวงศ์
76110574 นางสาว ภัทรวดี ขุนเจียม
76110575 นาย อนุรักษ์ หมัดเลียด
76110576 นางสาว คอยรียะห์ หะโมะ
76110577 นางสาว นิลดา ทองชุม
76110578 นางสาว ณัฐภัทร การะดํา
76110579 นางสาว มูราณี เจ๊ะมะ
76110580 นางสาว รจนา หมื่นสา
76110581 นาย ธนพัต ธรรมพิทักษ์
76110582 นางสาว บงกช พรหมบริรักษ์
76110583 นางสาว ทิพย์สุดา อินทกาญจน์
76110584 นางสาว รอบียะห์ วาเย๊ะ
76110585 นางสาว นูรีน อาแวสือแม
76110586 นางสาว ซูไฮลา บาเหะ
76110587 นางสาว กัลยา พันธรังษี
76110588 นางสาว อสมาภรณ์ หน่อเเดง
76110589 นางสาว ดาระณี ศรีคามา
76110590 นาย ฮาพีซี นาเซ็ง
76110591 นางสาว อุทัยวรรณ รุ่งเรือง
76110592 นางสาว ศุภัทรานิษฐ์ สว่างเย็น
76110593 นางสาว นูรยีฮัน เจะปูเตะ
76110594 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีแก้ว
76110595 นาย กัปภัทร์ ธรรมพูนพิสัย
76110596 นางสาว อรัชพร เกตุมาก
76110597 นางสาว ธนาภา สีจันทร์
76110598 นาย เดชาธร อัถรัฐ
76110599 นางสาว กมลชนก เพชรยอดศรี
76110600 นางสาว วลัยซา เจ๊ะมะ
76110601 นางสาว กนกพร ทองเสน่ห์
76110602 นางสาว นพวรรณ คงเรือง
76110603 นางสาว ศตพร ม่วงลาด
76110604 นางสาว ซูซานา อาแวกือจิ
76110605 นาย ณัฐธพงศ์ ปักสัน
76110606 นาย นิมูหามะไกโร อาแวกือจิ
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76110607 นางสาว รอยฮัน มามะ
76110608 นางสาว ซาอีด๊ะ ดินอะ
76110609 นาย อีลคัม สุหลง
76110610 นางสาว อัญญาณี โกศิลญวงศ์
76110611 นาย อับดุลเลาะห์ ไทยสนิท
76110612 นางสาว โศรยา มาตาเอ
76110613 นางสาว มธุรส คงสาม
76110614 นางสาว พรพิมล จันทร์ประกอบ
76110615 นางสาว พาณิภัค แก้วขวาน้อย
76110616 นาย อารีฟ มามุ
76110617 นางสาว ชลิตา รามช่วย
76110618 นางสาว ปาอีซะ สะนิ
76110619 นางสาว โนรฟาราฟีดา ยูโซะ
76110620 นางสาว ชลินนา รักสะอาด
76110621 นางสาว เมธินี ชูสุวรรณ
76110622 นางสาว ศิตา ถาวรศรี
76110623 นางสาว อรวรรณ มามะ
76110624 นาย ชัยวัฒน์ สมณกิจ
76110625 นางสาว วีซานา หะมาดุลลาห์
76110626 นาย อิสกานดา กมาลอ
76110627 นางสาว อายนี สาและ
76110628 นางสาว เมริสสา โรมินทร์
76110629 นางสาว ฮานาน ง๊ะสมัน
76110630 ว่าที่ ร.ต. อิสดาริส วาดี
76110631 นาย สุธน ตุลารักษ์
76110632 นางสาว ชมพูนุช อินทะสระ
76110633 นางสาว พิทยารัตน์ บิลนะมุด
76110634 นางสาว เมธิณี ระถะการ
76110635 นาย คามิน อาแว
76110636 นาย มะปาริ สตอปา
76110637 นางสาว ปาริชาติ ทองสม
76110638 นางสาว แทนมาริน ปานเพชร
76110639 นาง ธัญญา แก้วทอง
76110640 นางสาว ชลิดา นิยมเดชา
76110641 นางสาว ปวีณา เจริญฤทธ์ิ
76110642 นาย พงศธร คล้อยอุดม
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76110643 นางสาว นรีกานต์ หวลระลึก
76110644 นางสาว รอฮานี เจ๊ะแต
76110645 นางสาว ณัฐชา มะรอแม
76110646 นางสาว ปรางทอง ปุญญะสิทธ์ิ
76110647 นาย นฤนาถ วีระโสภณ
76110648 นาย อิสซาน สาและ
76110649 นางสาว ซูบัยดะห์ หะยีสามะ
76110650 นางสาว สาลินี เตโชชะ
76110651 นางสาว ฐิตาพร กาลานุสนธ์ิ
76110652 นางสาว ไปรยา ดําแสงสวัสด์ิ
76110653 นาย สุทธิชาติ เพชรภาน
76110654 นางสาว ธนิดา ธนกรจิรทีปต์
76110655 นางสาว วรรณนิดา เงดฉูนุ้ย
76110656 นาย รอซี สํามะเน๊ียะ
76110657 นางสาว ขนิษฐา อิสโร
76110658 นางสาว อามีรา เจ๊ะซู
76110659 นาย โมหามัด หะยีเลาะ
76110660 นางสาว ธันยาภรณ์ สุขพงษ์
76110661 นางสาว ปิยมาศ ชูขํา
76110662 นางสาว ภารดี ชูมณี
76110663 นางสาว วิชุดา สุวรรณชาตรี
76110664 นางสาว นูรีซา สาแมมะซา
76110665 นางสาว การีหม๊ะ เจ๊ะอาแซ
76110666 นางสาว ฐิตาพร ทองธรรมชาติ
76110667 นางสาว สุพีรียะห์ มะแซ
76110668 นางสาว รุสมานี เจ๊ะสนิ
76110669 นางสาว กมลวรรณ อ้วนเส้ง
76110670 นางสาว สุธิชาศิริ กุละศิริมา
76110671 นางสาว ฮัซลามีย์ เบ็ญจวงค์
76110672 นางสาว รอฮานา ลอแมง
76110673 นางสาว ศศิภา สกุลน้อย
76110674 นางสาว สิริวรรณ อีมหมัน
76110675 นางสาว ปทุมมา เทพโซะ
76110676 นางสาว ภัทรธิดา ทศทิศโยธิน
76110677 นางสาว ขวัญชนก เพ็งสวัสด์ิ
76110678 นางสาว นูรอุสมา ดือเร๊ะ
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76110679 นางสาว พิมพ์ลภัส มากประเสริฐ
76110680 นาย อาบูสกรี ดือราแม็ง
76110681 นางสาว เฉลิมขวัญ ยอสมเพ็ชร
76110682 นาย ซูไรดี ซายู
76110683 นางสาว พรรณชินี แทนทอง
76110684 นาย ฮาเซ็ม ดอเลาะ
76110685 นางสาว จินตนา ไชยชาญ
76110686 นางสาว วราภรณ์ ขวัญคง
76110687 นางสาว สุดธิดา บูละ
76110688 นางสาว พอใจ อินทรสมบัติ
76110689 นางสาว ฮานีย๊ะ กะโด
76110690 นางสาว สฎุภาลัย ศรีทรง
76110691 นางสาว สุนิตา มะสาแม
76110692 นางสาว ชุติกาญจณ์ ก้อนจันทร์เทศ
76110693 นางสาว อัจญ์ริน เจะโซ๊ะ
76110694 ว่าที่ ร.ต. หญิง วิราวัลย์ ซ้วนเล่ง
76110695 นางสาว ไอนี ตือเงาะ
76110696 นางสาว มารียะห์ โส๊ะเด็น
76110697 นางสาว สุพัฒตรา แวววันจิตร
76110698 นางสาว มายีรา บิง
76110699 นางสาว ณัฐฌาวดี เล๊าะหลี
76110700 นางสาว บุษยพรรณ ถีราวุฒิ
76110701 ว่าที่ ร.ต. หญิง นัยนา จันทมณี
76110702 นาย อัฮมาดี หะยีบือราเฮ็ง
76110703 นางสาว ฟาซีละห์ อาเกะ
76110704 นางสาว วันวิสาข์ ทองโต
76110705 นางสาว นิซูรัยนี กูโนะ
76110706 นางสาว นูรีดา มะเระ
76110707 นางสาว กาญจนี ผิวผ่อง
76110708 นางสาว ชลาลัย สุวรรณพฤกษ์
76110709 นางสาว กรขจี ปาฐะสุวรรณ
76110710 นางสาว จรณา อุทุมพร
76110711 นางสาว สุฮายะห์ จิใจ
76110712 นางสาว นิซูไบดะห์ แยนา
76110713 นางสาว ซาลีนา เร็งมา
76110714 นางสาว วรเพ็ชร์ ทัศแก้ว
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76110715 นางสาว วันนูเราะฮ์ ชาวนาฝ้าย
76110716 นางสาว เบญจิรารัตน์ แซ่เจ้า
76110717 นางสาว รุจีรา สะมะแอ
76110718 นาย ประสิทธ์ิ บัวเกิด
76110719 นาย วุฒิพันธ์ุ หิ้นตระกูล
76110720 นางสาว มลิวัลย์ นางา
76110721 นางสาว รุสมีณี สะมะแอ
76110722 นางสาว ณัฐพิฌา เอียดเซ่ง
76110723 นางสาว ปัทมา หอมกลิ่น
76110724 นางสาว ศิโรรัตน์ ชูช่วย
76110725 นางสาว โสเฟีย กาเต๊ะ
76110726 นางสาว อัสนีดา อูมา
76110727 นางสาว สกาวเดือน บุญปลอด
76110728 นางสาว ลัยลา สาแม
76110729 นางสาว สรินนา สนิเห
76110730 นางสาว เปาะอานีตา เสะดอเล๊าะ
76110731 นางสาว ยามีละ มะเซ็ง
76110732 นางสาว ชนากานต์ คงเนียม
76110733 นางสาว ฮูสณา ไทรงาม
76110734 นางสาว ครองขวัญ สบานแย้ม
76110735 นางสาว จอมใจ นุ้ยดี
76110736 นางสาว รอกีเย๊าะ มะดือรานิง
76110737 นาย วชิรศักด์ิ สงสุรินทร์
76110738 นางสาว พรปวีณ์ สุวรรณชนะ
76110739 นาย ศรัณย์ อามีเราะ
76110740 นางสาว นูรีซ๊ะห์ มะโซะ
76110741 นาย เอกรินทร์ คงเสรีรัตน์
76110742 นางสาว นิภาภรณ์ แสงธรรมกวิน
76110743 นางสาว ตรีญาดา ชุติมาภรณ์
76110744 นาง ชลธิชา ดิษโสภา
76110745 นางสาว ประกายแก้ว ประดับจันทร์
76110746 นางสาว อาฟีฟะห์ ดือเร๊ะ
76110747 นาย กล้าณรงค์ คงเกลี้ยง
76110748 นางสาว อัสมา มูซอ
76110749 นางสาว อธิตติญา รักธรรม
76110750 นางสาว โสรยา รักวงศ์
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76110751 นางสาว พิจิตรา คงวรรณ
76110752 นางสาว พัสตราภรณ์ แดงคงรอด
76110753 นาย มะเฟาซี สะนิ
76110754 นาย มะลุตพี วาแม
76110755 นาย ภูธร ไพบูลย์สมบัติ
76110756 นางสาว เบญจวรรณ สีหะรัญ
76110757 นางสาว กนกวรรณ ภักดีวานิช
76110758 นาย อดุลย์ หมีนหมัน
76110759 นางสาว ภัทรสุดา จิตพิทักษ์
76110760 นางสาว ฟารีซา ยูโซะ
76110761 นาย กิตติศักด์ิ คงยุนุ่ย
76110762 นางสาว ซูไร มะ
76110763 นางสาว ซูไรยา มะ
76110764 นาย ซายูตี นิมะเตะ
76110765 นาย มะนุรดิน เจ๊ะโส๊ะ
76110766 นาย ลุกมัน มาแจ
76110767 นางสาว กนกวรรณ ธรรมชาติ
76110768 นาย ไกรฤกษ์ แก้วเสน
76110769 นางสาว โศศิษฐา แซ่แดง
76110770 นางสาว สุดาพร หมดัสุเด็น
76110771 นางสาว จิราพร ศรีทอง
76110772 นางสาว ชลธิชา ศรีทอง
76110773 นางสาว เบญจวรรณ แซ่หลี
76110774 นาย สูดิง เจะหะ
76110775 นางสาว จุฑาทิพย์ อ่อนชาติ
76110776 นาย ภูริทัต ยกฉวี
76110777 นางสาว ธนภรณ์ จินดามณี
76110778 นางสาว นันทิยา รอดยัง
76110779 นาย อิบรอเฮม บาเหะ
76110780 นาย อารีฟีน มะดุมิง
76110781 นางสาว จิราวดี หวันสาหัส
76110782 นาย ธันชวิชญ์ จันทระ
76110783 นางสาว มารียา ดามะ
76110784 นางสาว สุภารัตน์ ขาวล้วน
76110785 นาย ปิยณัฏฐ์ จันทรรัตน์
76110786 นางสาว สุวันทนี สงวนเขียว



23

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

76110787 นางสาว ปวีณา มเหศักด์ิ
76110788 นางสาว อีมาน สมุ
76110789 นางสาว ภัทราวรรณ สุขสงวน
76110790 นางสาว แอนจิราห์ เส็นอุมา
76110791 นางสาว มัสตูรอ สากอ
76110792 นาย สราวุธ ชูจันทร์
76110793 นางสาว วริศชยา รุ่งเรือง
76110794 นาง ปราณี เทพสุริบูรณ์
76110795 นางสาว กันตา สะดีละ
76110796 นางสาว สุชาวดี โชติรัตน์
76110797 นางสาว สมฤดี อินทร์รักษา
76110798 นางสาว อรพรรณ บุญโท
76110799 นาย สุรินทร์ รักษาผล
76110800 นางสาว สุฑาทิพย์ ศาสกุล
76110801 นางสาว วิลาสินี แก้วเก้ือ
76110802 นางสาว ลิลลี่ ยูโซ๊ะ
76110803 นางสาว นูรไฮดา การีอุมา


