
รายช่ือผู้ที่ยงัไม่ดําเนินการกรอกภาวการณ์มีการทําของบัณฑิต 
ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล รหัสนกัศึกษา 

1 นางสาว นทีวรรณ  รัตนพนัธ์  5007101302  
2 นางสาว วาสนา  แซ่อัง  5007104310  
3 นาย อับดุลเลาะ  แวหามะ  5007207208  
4 นางสาว กรชนก  เต่าน้ํา  5107101001  
5 นาย โกศล  รุ่มสวย  5107101004  
6 นางสาว จุรีรตัน์  สามนารี  5107101008  
7 นางสาว วงศ์นภา  แก้วทอง  5107101020  
8 นาย อนุรกัษ์  สุ้นแก้ว  5107101028  
9 นาย สะมาแอ  กูโน  5107201015  
10 นาย นพพร  ประหยัดทรัพย์  5107207019  
11 นาย โฆสิต  จินดารตัน์  5107207055  
12 นาย ชัยยุทธ์  จันทร์ทอง  5107207061  
13 นาย ณรงค์  ชอบแต่ง  5107207067  
14 นาง ณิชากร  ดําสีไหม  5107207068  
15 นาย ธีระพงษ์  ทองศรี  5107207074  
16 นาย ปฏิวัติ  ปะดุกา  5107207077  
17 นาย ประเษม  ขวัญพรหม  5107207078  
18 นาย พัฒนพงศ์  ศรีระสันต์  5107207083  
19 นาย ไพบูลย์  น้าวประจุล  5107207084  
20 นาย มูฮัมหมดัซอฟี  บิลโอ  5107207089  
21 นาง ยุพาวรรณ  จินดารัตน์  5107207091  
22 นาย ระพีพัฒน์  ชะนีทอง  5107207094  
23 นาย วิชัย  แก้วบุตร  5107207100  
24 นาย วินิจ  วงศ์พระจนัทร์  5107207101  
25 นาย เวียง  จันทฤทธิ ์ 5107207104  
26 นาย สมนัส  ไชยวงศ์  5107207105  
27 นาย สมศักด์ิ  สมายุทธพงศ์  5107207106  



28 นางสาว สุภาวดี  ขวัญซ้าย  5107207111  

29 
นาย อับดุลรอหมาน  เหมสลา
หมาด  

5107207115  

30 นาง อัมมรรตัน์  บุญยะวันตัง  5107207116  
31 นาย อาบีดีน  หลีเส็น  5107207119  
32 นาย กฤษฎา  ณ นคร  5107207166  
33 นาย คณิต  มสิูกะอุปถัมภ์  5107207169  
34 นางสาว คอลีเยาะ  ดูมีแด  5107207170  
35 นาง ฆาเยาะ  จะปะกิยา  5107207171  
36 นางสาว เจะคอรีเยาะ  อาแว  5107207172  
37 นาย เจะอูเซ็ง  เจะเยะ  5107207173  
38 นาย ซูไซรี  มามะ  5107207174  
39 นางสาว โซเฟยีร์  เบ็ญนา  5107207175  
40 นางสาว ตารียะห์  หะยีแวนิ  5107207176  
41 นางสาว นิยามีล๊ะ  นิเล๊าะ  5107207177  
42 นางสาว นิยามีลา  นิเตง็หะ  5107207178  
43 นางสาว นิสรีน  สาและ  5107207179  
44 นาง วันนาซีฟะห์  แวดีซา  5107207180  
45 นาย ประภัสร์  พลทอง  5107207181  
46 นาย ปวริศ  แสงไพรวรรณ  5107207182  
47 นางสาว ไพรสุ  มะเซ็ง  5107207183  
48 นางสาว ภัทญาภรณ์  สมบัติมาก  5107207185  
49 นาย มะดารี  เจะเตะ  5107207186  
50 นาย มะรีสี  อาแว  5107207187  
51 นาย มะสักรี  มะกะ  5107207188  
52 นาย มะแอ  ตาเยะ  5107207190  
53 นาย มาฮามะสูพรี  ดะมุ  5107207191  
54 นาย มือลี  หะยีเปาะส ู 5107207192  
55 นาย มุสตอปา  มะหลง  5107207193  



56 นาย มุสตา  แขวงบ ู 5107207194  
57 นาย มูฮัมมัดอีลา  ดาโอะ  5107207195  
58 นางสาว แมะหน๊ะ  ยูโซะ  5107207197  
59 นาย ยะโกะ  สันบากอ  5107207198  
60 นาย ยะอิยา  สาเมาะ  5107207199  
61 นาง ยูไนดา  มะดือเร๊ะ  5107207200  
62 นาย รอซาลี  มะแซ  5107207201  
63 นางสาว รอตีปะห์  เจะบาราเฮง  5107207202  
64 นาย รอพา  สาและ  5107207203  
65 นางสาว รอมละ  แปเฮาะอีเล  5107207204  
66 นางสาว รัศม ี สารีกามา  5107207205  
67 นาย รุสดี  ยูโซะ  5107207206  
68 นางสาว วนิดา  แวเง๊าะ  5107207209  
69 นาย วันฆ๊อฟฟาร์  อุสมันบาฮา  5107207210  
70 นาย วิสวา  เจ๊ะอารง  5107207211  
71 นาย สถาบนั  จันทร์บุญลาภ  5107207212  
72 นางสาว สายัณห์  รัตติโชติ  5107207213  
73 นาย หะมะ  วามะ  5107207215  
74 นาย อภิสิทธิ ์ ตูแวลอ  5107207217  
75 นาย อับดุลการีม  สาเม๊าะ  5107207218  
76 นาย อับดุลอาซิ  แวนาแว  5107207219  
77 นางสาว อัสนา  บือราเฮง  5107207220  
78 นางสาว อามีเนาะ  เจ๊ะและ  5107207222  
79 นางสาว อามีเนาะ  บาราเฮง  5107207223  
80 นาย อายุ  กาซา  5107207224  
81 นาย อายุ  สาและ  5107207225  
82 นาย อายุบ  ศักด์ิศรีพงศธร  5107207226  
83 นาย อุดม  เด่นสันติกุล  5107207228  
84 นาย ฮามะ  บากา  5107207229  



85 นาย ฮาริส  สิดิ  5107207230  
86 นางสาว รอหานี  อาแว  5107207232  
87 นาง ตูแวซอลีฮะ  ดาแม  5107207233  
88 นางสาว ดารียะห์  แวเตะ  5107207234  
89 นางสาว สาตียะ  หะยีสาแม  5107207235  
90 นาย สุกรี  เจะกูโน  5107207236  
91 นาย ฮาเซ็ม  กาเตม็มะดี  5107207237  
92 นาง กัลยา  การุโณ  5107208002  
93 นาย กิติชัย  กูจิ  5107208003  
94 นางสาว จุไรวรรณ  ไชยลาภ  5107208006  
95 นางสาว เจะซากีย๊ะ  ลาเตะ  5107208007  
96 นาง เจ๊ะไซตม  ดือราแม  5107208009  
97 นาย เจ๊ะมะรดิูง  เจ๊ะโซ๊ะ  5107208010  
98 นางสาว เจ๊ะรอกีเยาะ  อาแว  5107208011  
99 นางสาว เจ๊ะรอรายะ  เจะอาแซ  5107208012  
100 นาง เจะรอฮานิง  จิใจ  5107208013  
101 นาง ซาฟีนา  เจะเด็ง  5107208019  
102 นางสาว ซารีพ๊ะห์  รอยิง  5107208021  
103 นาย ต่วนอนัวาร ์ ลอจิ  5107208031  
104 นาย ตอเลบ  อาแวตาโละ  5107208032  
105 นางสาว นัสรีน  หะยียโูซะ  5107208040  
106 นางสาว นิซุมยัยะห์  หะยีนิวาแม  5107208041  
107 นาย นิเลาะ  ดอเลาะ  5107208046  
108 นาง นุรมา  สะมะลอ  5107208048  
109 นาง นูรีซัน  กอเนาะ  5107208049  
110 นาง นูรียะห์  กูนิง  5107208050  
111 นางสาว นูรียะห์  สาฆอ  5107208051  
112 นาย บํารงุ  อาคะมา  5107208054  
113 นาย ประพนัธ์  อีแต  5107208055  



114 นาย เปาซี  ดอเลาะ  5107208059  
115 นาย มะรอนิง  ดอเลาะ  5107208069  
116 นาย มะสาเฮะ  ยูโซะ  5107208070  
117 นางสาว มาซนา  มะหมัด  5107208071  
118 นาง มาลีนิ่ง  ดอเลาะ  5107208074  
119 นาง ยูลีฮา  สือรีซอ  5107208081  
120 นาง รสนา  มูซอดี  5107208082  
121 นาย รอซลัน  แนราฮิง  5107208083  
122 นาย รอฟ ี เจ๊ะและ  5107208086  
123 นาย รอมลี  อาแวบือซา  5107208087  
124 นาย รอสดี  บูงอ  5107208089  
125 นางสาว รอสนี  ดอเฮง  5107208090  
126 นาง รานี  เจ๊ะและ  5107208092  
127 นาง รีปีดา  ดือรอมัน  5107208093  
128 นางสาว รูสนีดา  มะนาอิง  5107208097  
129 นางสาว วิรตี  โล่ห์พงค์  5107208102  
130 นาย ศรายทุธ  แวมะ  5107208107  
131 นาง ศรีจุฬาลักษ์  อาแซ  5107208110  
132 นาย ศศิน  นิศรีธนการ  5107208111  
133 นาย ศุภชัย  บุญไพโรจน์  5107208112  
134 นาง สกาวเดือน  อาคะมา  5107208113  
135 นาย สมมาศ  สุรสิทธิ ์ 5107208117  
136 นาย สาชล  รอดขาว  5107208120  
137 นางสาว สารีป๊ะ  เจ๊ะลี  5107208121  
138 นาง สีตีคอรีเย๊าะ  ซอแนะ  5107208125  
139 นาย สุกรี  สาตูยือลี  5107208127  
140 นาย สุไลมาน  สาเล็ง  5107208132  
141 นาง เสาวณีย์  โตะเจ๊ะ  5107208134  
142 นาง หัสนัย  หะยีมะสาและ  5107208135  



143 นาย อดุลย์  ซาฟีอีน  5107208137  
144 นาย อนุสรณ์  เจ๊ะอุบง  5107208140  
145 นาง อัญชนา  บูเอียด  5107208143  
146 นาย อับดุลกาบีร  เจ๊ะเยะ  5107208144  
147 นาย อับดุลลาเตะ  อาแว  5107208145  
148 นาย อับดุลเลาะ  ลูดิง  5107208146  
149 นาย อานนท์  เด่นอุดม  5107208149  
150 นางสาว อายีซะห์  เจะดาโอะ  5107208151  
151 นาง อายีมะห์  แวอาแซ  5107208152  
152 นาย อาหมาด  อิจิ  5107208155  
153 นาย อาฮามัด  กาเซง  5107208156  
154 นาย อิลเลียต  กะลูแป  5107208158  
155 นาง อุสนา  เจ๊ะมะ  5107208159  
156 นาย อุสมาน  บากา  5107208160  
157 นาง ฮานีซะห์  เซาะแม  5107208162  
158 นาง ฮามีดะห์  ขะเดถาวร  5107208163  
159 นาย กรพล  อ่ิมจันทึก  5107208166  
160 นาย กิตติพจน์  ยิ้มพงษ์  5107208169  
161 นาย จารึก  เจียมทอง  5107208173  
162 นางสาว ชนญัชิดา  ช่วยบญุ  5107208175  
163 นาง ชลธิชา  อยู่แพ  5107208177  
164 นาย ชัยนนัท์  วิมลวัฒน์  5107208178  
165 นาย ทวัช  ทบัทิมเมือง  5107208183  
166 นาย ทิฆัมพร  นิรมิตรถวิล  5107208184  
167 นาย ธัญวุฒิ  เต่งภาวดี  5107208186  
168 นาย ธีรภัทร  ใจภักดี  5107208188  
169 นาย ธีรวัฒน์  กาวช ู 5107208189  
170 นางสาว นิตติยา  ทองจันทร์  5107208190  
171 นาย ประจวบ  กันภัย  5107208192  



172 นาง ปิยาพรรณ  แก้วกนัยา  5107208195  
173 นาย พงศ์อมร  ชอบม ี 5107208196  
174 นาง พรรณี  เขาแก้ว  5107208197  
175 นาย ภัทร  สมแสง  5107208198  
176 นางสาว ภาวิณี  ปั้นจันทร์  5107208200  
177 นาย รังสิวธุ  ตุ้มทอง  5107208202  
178 นาย สมเจตน์  เช้ือปุย  5107208203  
179 นาง ราวรรณ  ศรีชํานิ  5107208204  
180 นาย ลือชัย  ประสาทแก้ว  5107208207  
181 นาย วรวุฒิ  บุญเกิด  5107208208  
182 นางสาว ศิริวรรณ  แสงธูป  5107208210  
183 นาย สุรัตน์  เวียงจนัทร์  5107208219  
184 นางสาว แสงเดือน  เอ่ียมคํา  5107208221  
185 นาย อัฑฒ์  เทียนศรี  5107208224  
186 นาย เจษฎา  กาญจนสิงห์  5107208226  
187 นาย เจะน๊ะ  สะอิ  5107208227  
188 นางสาว เจ๊ะรอมละห์  เจะอามะห์ 5107208228  
189 นาย เมธี  ขุนเมือง  5107208230  
190 นาง แวรอซีด๊ะห์  กรตูามา  5107208231  
191 นาย แวสุรียา  แวหะยี  5107208232  
192 นาย แอ  สาเหาะ  5107208234  
193 นาย ไพโรจน์  ซ้ีซ้าย  5107208236  
194 นาง ขนิษฐา  พวงโมรา  5107208240  
195 นางสาว ชัญรชาภัช  สร้างอําไพ  5107208241  
196 นาย ฆอฟฟาร์  สะนิ  5107208243  
197 นางสาว ฉัตรกมล  ตนัติพงศ์  5107208245  
198 นาย ชวลิต  สงเกลี้ยง  5107208247  
199 นาย ชาตรี  บุญราศรี  5107208248  
200 นางสาว ซอบะห์  เจะมิง  5107208249  



201 นาย ซอฮาส  ไทยสนิท  5107208250  
202 นาย ซาการิยา  เจ๊ะนิ  5107208251  
203 นาย ซําซูดิง  โต๊ะอีแม  5107208254  
204 นาย ซําซูดิน  สาแม  5107208255  
205 นางสาว ซูรนี  กีลอมอ  5107208256  
206 นางสาว ฐิติมา  มะดาโอะ  5107208258  
207 นางสาว ณฐมน  ปิ่นโพธิ ์ 5107208259  
208 นาย ณรงค์ศกัด์ิ  อรน้อม  5107208260  
209 นางสาว ดารูนี  หามะ  5107208265  
210 นาย ดําริห์  สาแล๊ะ  5107208266  
211 นาย ดุลรอนิง  เจะแต  5107208267  
212 นาย ต่วนยูสร ี ตูวันลอเซ็ง  5107208268  
213 นาย ตอริก  ดงมูซอ  5107208270  
214 นาย ทนงศักดิ์  เพ็ชรมณ ี 5107208272  
215 นาย ทนงศักดิ์  ขวัญนวล  5107208273  
216 นาย ธีรเดช  แซ่เล่า  5107208275  
217 นาย อินทรเดช  ขําบุญเกิด  5107208276  
218 นาย นัฑวฒิุ  ทองพูน  5107208279  
219 นางสาว นาอีม๊ะ  สะนิ  5107208280  
220 นาย นิจิ  นิกูโน  5107208281  
221 นาย นิพนธ์  สองแก้ว  5107208282  
222 นาย นิมะ  ยานยา  5107208283  
223 นางสาว นิสไลนา  เบ็ญโซะมา  5107208285  
224 นางสาว นุรอัยณี  บินมะเดง็  5107208287  
225 นางสาว นูรฮายาตี  อิสมูดี  5107208288  
226 นาง นูรอายนี  สาอิ  5107208289  
227 นาง นูรีซัน  วันแอเลาะ  5107208290  
228 นางสาว นูรีดา  นาเด็ง  5107208291  
229 นาง นูรีตา  ตะนิรี  5107208292  



230 นาง นูรียะห์  แวกาจิ  5107208293  
231 นาย ประเสริฐ  ชุมไหม  5107208294  
232 นาย ประภาส  เอียดแก้ว  5107208295  
233 นางสาว ปริญา  หนิหมาน  5107208296  
234 นางสาว ปัตตีมา  ปัตนกุล  5107208297  
235 นางสาว ปาตีเมาะ  เจะแว  5107208298  
236 นาง ปาอีด๊ะ  บาฮอ  5107208299  
237 นางสาว ผกาพรรณ  ราชแก้ว  5107208300  
238 นาย พรพจน์  วงศ์จนัทร์  5107208302  
239 นาย พลอนันต์  ขําจิตร  5107208303  
240 นาย มนัสนันท์  เจ๊ะและ  5107208306  
241 นาย มะยาลี  มามะ  5107208309  
242 นาย มะรอซาลี  เปาะมะ  5107208311  
243 นาย มะรอพี  บาดง  5107208312  
244 นาย นูรุดดีน  สแลแม  5107208313  
245 นางสาว มารือนี  ดือราซอ  5107208317  
246 นาย มาหะมะกอรี  มะลี  5107208318  
247 นาย มาหะมะพอยี  ดะกา  5107208319  
248 นาย มุสตอฟา  หะยีแยนา  5107208320  
249 นางสาว มูซาฮาดะห์  กูโน  5107208321  
250 นาย มูฮัมหมดันูรดิน  ปาซะ  5107208322  
251 นางสาว ยามารียะ  มะเดะ  5107208323  
252 นางสาว ยามารียะห์  อาแว  5107208324  
253 นางสาว ยาราณี  มามะ  5107208325  
254 นาง ยาวารีเย๊าะ  เจ๊ะมะ  5107208326  
255 นางสาว รอนีหซ๊ะ  สีดง  5107208327  
256 นาง รอปิอะ  บาฮา  5107208328  
257 นาย รอมลี  ดอเล๊าะ  5107208329  
258 นาย รอยากี  มะเด็ง  5107208330  



259 นางสาว รอฮานา  นาเด็ง  5107208332  
260 นาง รอฮานี  สามะ  5107208333  
261 นาย รุซยี  มะสะนิง  5107208335  
262 นางสาว รุสนียา  มะเย็ง  5107208336  
263 นาง รูสฟารีซา  อูเซ็ง  5107208337  
264 นาง วรรณเพญ็  มากละม้าย  5107208340  
265 นางสาว วริญดา  วานิ  5107208341  
266 นาย วัฒนา  ชูอินทร์  5107208342  
267 นาย วิทยา  หัดสหมัด  5107208343  
268 นาย วิริโชค  คงคนึง  5107208344  
269 นาย วิลาศ  เขียวผุด  5107208345  
270 นางสาว ศรญัยา  บริบูรณ์สุข  5107208347  
271 นาย ศักรินทร์  สาเมาะ  5107208348  
272 นาง ศิรินทิพย์  ซาฟีอีน  5107208349  
273 นาง สมศร ี สุหรรษา  5107208350  
274 นาย สมศักด์ิ  มะสัน  5107208351  
275 นาย สมหมาย  เละสัน  5107208352  
276 นาย สิทธิพนัธ์  จันทรมณี  5107208356  
277 นางสาว สิริวิมล  ทองโอ  5107208357  
278 นาย สุกรี  แวยิบ  5107208358  
279 นาง สุดา  พรหมอินทร์  5107208359  
280 นาย สุภาพ  สรณราย  5107208360  
281 นางสาว สุภาพร  มิตรเปรียญ  5107208361  
282 นาย สุรศักด์ิ  โสมณะ  5107208362  
283 นาย สุรสิทธิ ์ แท่นศรี  5107208363  
284 นาย อดุลย์  ดายะ  5107208367  
285 นาย อดุลย์  อาแว  5107208368  
286 นางสาว อนิษา  ลาเต๊ะ  5107208369  
287 นาย อนุสรณ์  ลาเต๊ะ  5107208370  



288 นาย อรุธพล  จันทกลิน่  5107208372  
289 นางสาว อัญชิษฐา  รัชนิกร  5107208374  
290 นาย อับดุลเลาะ  แซมะแซ  5107208375  
291 นาย อับดุลเลาะ  บือราเฮง  5107208376  
292 นาย อับดุลเล๊าะ  ยะลา  5107208377  
293 นาย อับดุลเล๊าะ  สะอุ  5107208378  
294 นาย อับดุลเลาะ  สาและ  5107208379  
295 นาย อับดุลรอแม  อาแว  5107208381  
296 นาย อับดุลฮากีม  เจ๊ะเม๊าะ  5107208382  
297 นาย อาแด  ตาสะเมาะ  5107208384  
298 นาย อาแด  สะสอเล็ง  5107208385  
299 นางสาว อาแอเสาะ  มะเด็ง  5107208386  
300 นาย อาซีซัน  ลาโมะ  5107208388  
301 นาย อาซือมิง  บีร ู 5107208389  
302 นาย อาทิตย์  นิซาและ  5107208390  
303 นางสาว อามีเนาะ  หมัดเลาะ  5107208391  
304 นาย อายิ  สะอุ  5107208392  
305 นาย อาหมัด  สีเด๊ะ  5107208393  
306 นาย อาหามะ  ลาเตะ  5107208395  
307 นาย อํานวย  รัตนพลแสน  5107208396  
308 นาย อิบรอเฮง  เซ็ง  5107208397  
309 นาย อิสมาแอ  แวยามาเล๊าะ  5107208398  
310 นาย อิสรานนัท์  แวเด็ง  5107208399  
311 นาย อุเทณ  ดาวแดน  5107208401  
312 นาย อุบายดิลละ  แวอูเซ็ง  5107208402  
313 นางสาว อุษณีย์  สาและ  5107208403  
314 นาย อุสมาน  จูกอ  5107208404  
315 นาง ฮาบีบ๊ะ  โยสะ  5107208405  
316 นาย กริยา  แดงหลัง  5107208406  



317 นางสาว จันทิดา  จาปงั  5107208410  
318 นาง ชลาลัย  ชูศร ี 5107208411  
319 นาย ชํานาญ  พรหมดวง  5107208412  
320 นาย ซอลีฮีน  อิสมาแอล  5107208413  
321 นาย ดาเระ  นาปาเลน  5107208414  
322 นาย เทอดศักดิ์  ณะนวล  5107208415  
323 นางสาว ธนฏัฐา  ชาตรี  5107208416  
324 นาย นิรเชดต์  แกสมาน  5107208417  
325 นางสาว บุญตา  บุรีศร ี 5107208418  
326 นาย ปรีชา  บิลก่อเด็ม  5107208419  
327 นางสาว พรอุมา  พิทัก  5107208420  
328 นางสาว ม่าริหยํา  เทิดพิทกัษ์ผล  5107208421  
329 นาง ยาวาหรี  ปราบยาวา  5107208422  
330 นาย ริสกีย์  ตาเดอิน  5107208424  
331 นาย วิศักด์ิ  เส็มหย้ง  5107208425  
332 นาย วุฒิพงษ์  ฮะยีบ ู 5107208426  
333 นาย สนิด  ขวัญหลี  5107208428  
334 นาย สมศักด์ิ  เล่งกูล  5107208429  
335 นาย สมหมาย  ทิพทอง  5107208430  
336 นาย สมหมาย  พรหมวิจิตร  5107208431  
337 นาย สอาด  หลังปุเต๊ะ  5107208432  
338 นาย สันติภาพ  ปังหลีเสน็  5107208433  
339 นาย สําราญ  จุลมณีโชติ  5107208434  
340 นาย สุกรี  โย๊ะหมาด  5107208435  
341 นาย สุธิเมธ  หวังชัย  5107208436  
342 นาย สุรัฐพงษ์  หมันใจดี  5107208437  
343 นาย สุวัจน์  หลีมานนั  5107208440  
344 นาย สุวิทย์  มาราสา  5107208441  
345 นาย แหลมทอง  บูชาพันธ์  5107208442  



346 นาย อติพล  ดําพิลา  5107208443  
347 นาย อรุณ  พรหมาด  5107208444  
348 นาย อรุณ  อุมาจิ  5107208445  
349 นาย อับดุลกอเด็ร  หลงกอหราบ  5107208447  
350 นาย อาหมาด  อาลี  5107208448  
351 นาย อาหลีม  งะเจ๊ะ  5107208449  
352 นาย อํามอญ  โสภิกุล  5107208450  
353 นาย อิทธิฤทธิ ์ ภาณุวัฒน์ภิญโญ  5107208451  
354 นาย อิบรอเหม  ปะดุลัง  5107208452  
355 นาย อิบรอเหม  อาดํา  5107208453  
356 นาย อิสมาแอน  สัสดี  5107208454  
357 นาย ฮาหรน  ตําสําสู  5107208455  
358 นาย ต่อศักด์ิ  ยีปนัจอ  5107208456  
359 นาง ฮายาตี  เฮงตาแก๊ะ  5107208457  
360 นาง แวเนาะ  อุเซ็ง  5107208458  
361 นาย ฮายีอับดุลเลาะห์  สะมุดิง  5107208459  
362 นาง รอสือน๊ะ  กะลูแป  5107208460  
363 นาย นิอาราฟาน  หะยีดือราแม  5107208461  
364 นาย นิพนธ์  อินทร์แก้ว  5107208462  
365 นาย อารีด  หวันละเบ๊ะ  5107208463  
366 นาย มือลี  เจ๊ะมะ  5107208465  
367 นางสาว เกศริน  ดอเล๊าะ  5107209004  
368 นาย เกษมศกัดิ์  จอมสุริยะ  5107209005  
369 นาย คอเล็ด  เจ๊ะเฮง  5107209006  
370 นาย ซานูซี  วงศ์ปตัน  5107209012  
371 นาง ซารีปะห์  แวดอเลาะ  5107209013  
372 นาย นัซรนู  มะบูยา  5107209019  
373 นางสาว นามีเราะห์  วาจิ  5107209020  
374 นาย บาหรี  ลูดิง  5107209026  



375 นาย มะรอสดี  จะปะกิยา  5107209029  
376 นาย มะสุกรี  มามะ  5107209030  
377 นาย มะหะดี  พิทักษ์สุขสันต์  5107209031  
378 นาย มูฮามัดอดานัน  หะยีหามะ  5107209033  
379 นาง ธนัชพร  กัณฐสุทธิ ์ 5107209034  
380 นาย สันติภาพ  มะสะ  5107209042  
381 นางสาว สิริกาญจน์  บุญมาศ  5107209043  
382 นาง สุภาพร  วุฒิ  5107209047  
383 นาย สุเมธ  หมานหมีน  5107209048  
384 นาย สุรเดช  สะแม  5107209049  
385 นาย สุไหมี  ดอเล๊าะ  5107209050  
386 นางสาว อรสา  มณีพรหม  5107209051  
387 นาย อัมรีย์  กียะ  5107209056  
388 นาง อามีด๊ะ  หะยีเด็ง  5107209059  
389 นาย อารีฟีน  หามะ  5107209060  
390 นาย ฮําดี  แวดะแซ  5107209066  
391 นาย ฮิลมี  มะโซ๊ะ  5107209067  
392 นาง จาระนัย  เท่งประกิจ  5107209068  
393 นาง จุฑารตัน์  ณ พัทลุง  5107209069  
394 นางสาว เจ๊ะอัสม๊ะห์  เปาะยี  5107209070  
395 นาย ซัมสุดดีน  สหลําสุหรี  5107209071  
396 นางสาว ซารีดา  วาหลง  5107209072  
397 นางสาว ซุรยาณ ี วายะโยะ  5107209073  
398 นาย ต่วนยะห์ยา  ตูแวลอเซ็ง  5107209074  
399 นางสาว นูรียะห์  เจ๊ะซามะ  5107209076  
400 นางสาว นูรียะห์  ยูโซ๊ะ  5107209077  
401 นางสาว ฟารีด๊ะ  บตุดํารง  5107209082  
402 นาย มูฮามะคอบีดี  มะเด็ง  5107209084  
403 นาย มูฮํามัดซูกรี  เจะอาลี  5107209085  



404 นางสาว รอสีด๊ะ  ลีเดร์  5107209088  
405 นางสาว รัตนา  รอยะ  5107209089  
406 นางสาว รุสนานี  ยะโงะ  5107209090  
407 นางสาว วรนนัท์  บุญธรรม  5107209091  
408 นาง วัลยา  แก้ววิจิตร  5107209092  
409 นาย วิชชุ  ไลวานิช  5107209093  
410 นาย วิรัตน์  ชูอินทร์  5107209094  
411 นาง วิวัธนี  บญุฤทธิ ์ 5107209096  
412 นาย แวอุเซ็ง  จิใจ  5107209097  
413 นาย ศักรินทร์  เอียดแก้ว  5107209098  
414 นางสาว สมหญิง  ชูเอิน  5107209099  
415 นาย สมาน  ดือราแม  5107209100  
416 นางสาว สายานี  เจ๊ะมะ  5107209102  
417 นางสาว สาวตี  สือรี  5107209103  
418 นางสาว สีหด๊ะ  เจ๊ะมะ  5107209104  
419 นาย สุไลมาน  ดามิ  5107209105  
420 นางสาว สุไลลา  ตาเฮ  5107209106  
421 นาย หัสมา  ยูโซ๊ะ  5107209108  
422 นางสาว อัซวา  อูเซ็ง  5107209109  
423 นาย อัฎฮา  ยูโซะ  5107209110  
424 นาย อัสดิน  หะยีบือราเฮง  5107209112  
425 นางสาว อาซียะห์  อุมา  5107209113  
426 นางสาว อามีเนาะห์  แวมามุ  5107209114  
427 นางสาว อารยา  ลาโบ๊ะ  5107209115  
428 นาย อํานาจ  ใจสมทุร  5107209116  
429 นาย อุสมาน  เสกเมธี  5107209117  
430 นาง ฮับเซาะห์  เบ็ญจลักษณ์  5107209118  
431 นาย ฮัมดันร์  สะนิ  5107209119  
432 นาย ฮาซัน  มะ  5107209120  



433 นางสาว ฮาตีกะห์  เปาะและ  5107209121  
434 นาง สุพัตรา  การีนา  5107209122  
435 นางสาว อาชียะห์  อะหะมะ  5107209123  
436 นางสาว ลาตีปะห์  อับดุลมาแน  5107209124  
437 นางสาว จรีรตัน์  วรรณทองศรี  5107209126  
438 นางสาว นุริยา  นุกูล  5107209127  
439 นางสาว สมใจ  ลําหัด  5107209128  
440 นางสาว มีสบสั  สาแม็ง  5107209129  
441 นางสาว ซารีนี  ยูโซะ  5107209130  
442 นาย บูคอรี  มะสาแม็ง  5107209131  
443 นางสาว มารีแย  มูหนะ  5107209136  
444 นางสาว นิยามีละ  เจะมะ  5107209138  
445 นางสาว พาวิณี  ทิพย์ชัยมงคล  5207103005  
446 นางสาว มัทรี  สง่าศรี  5207103009  
447 นางสาว จิราภรณ์  คงกอ  5207104003  
448 นางสาว จิรภา  ปาณะศรี  5207204010  
449 นางสาว จุฑามาศ  ช่วยมณี  5207204013  
450 นางสาว ธัษตยา  นิลสิริ  5207204020  
451 นางสาว ปริศนา  เอ่ียมสะอาด  5207204024  
452 นางสาว เมธิณีย์  โกศัยกานนท์  5207204030  
453 นาย วันชัย  ลัภบุญ  5207204036  
454 นางสาว วันวิสาข์  ปรางอ่อน  5207204037  
455 นาย วิริยะ  บุญเล่งศิริ  5207204038  
456 นางสาว วิลาสินี  วงศ์ไกร  5207204039  
457 นางสาว สุจิตตรา  หมีดเส็น  5207204043  
458 นาย ฮานิฟ  มณีชยางกรู  5207204051  
459 นางสาว ฐิรญาดา  รตันวรบรรณ  5207205001  
460 นางสาว กิตติยา  คงอ้น  5207205002  
461 นางสาว จิรารัตน์  ทองเส้ง  5207205004  



462 นางสาว จุฬาลักษณ์  จันทรโชค  5207205005  
463 นางสาว ณภทัรสร  ปรางอ่อน  5207205007  
464 นางสาว ณิชาภัทร  เพ็ชรมณ ี 5207205009  
465 นางสาว ดุสิตา  กรอบเพชร  5207205011  
466 นางสาว ถาวรีย์  จะปะกิยา  5207205012  
467 นาย ทนงศักดิ์  แซ่ล่ิว  5207205013  
468 นาย ทศพล  นนทพุทธ  5207205014  
469 นางสาว ทิพย์รวี  สุวรรณโกตา  5207205015  
470 นางสาว ธณฐัฐา  บริบูรณ์  5207205016  
471 นาย ธนกฤต  ทองรอด  5207205017  
472 นาย นันทเดช  บุหลันพฤกษ์  5207205018  
473 นางสาว นันทนา  สุวรรณรตัน์  5207205019  
474 นางสาว นันทิยา  ธุระเสน  5207205020  
475 นางสาว นุชจร ี เรืองช่วย  5207205021  
476 นางสาว เบญจลักษณ์  ชนะสิทธิ ์ 5207205024  
477 นางสาว ปภังกร  ทรัพย์ทวีมงคล  5207205025  
478 นางสาว ปรียานุช  เจริญมาก  5207205029  
479 นางสาว ปิยนาฏ  แก้วจนัทร์  5207205030  
480 นางสาว พนิดา  เส็นหีม  5207205031  
481 นางสาว พรพิมล  บุรมศร ี 5207205032  
482 นางสาว พัทธ์ธิรา  ส่งศรี  5207205033  
483 นางสาว พิจิตรา  หลานเดน็  5207205034  
484 นาย ภาวิน  พยัคฆพันธ์  5207205037  
485 นาย ยุทธพล  แซ่ตัน้  5207205039  
486 นาย เรวัตร์  จุลเอียด  5207205041  
487 นางสาว วรรณนภา  แก้วขนุจิตร  5207205042  
488 นางสาว วิภาพร  สุวรรณะ  5207205043  
489 นางสาว วีรวรรณ  บํารุงวงศ์  5207205047  
490 นาย สมโภช  ศรีเบญจพลางกูร  5207205052  



491 นางสาว สาวิตรี  ไชยรตัน์  5207205054  
492 นางสาว สุกัญญา  ต้นหน  5207205055  
493 นางสาว สุจิตร  แก้วมาก  5207205056  
494 นางสาว สุดารัตน์  สะหลัม  5207205058  
495 นาย สุทธิชัย  สุวรรณชาตรี  5207205059  
496 นางสาว สุธาสิณี  ทองชุม  5207205060  
497 นางสาว สุธิสา  สิงดํา  5207205061  
498 นางสาว สุพัตรา  ศักด์ิโต  5207205063  
499 นางสาว สุพิชชา  แก้วประไพ  5207205064  
500 นางสาว สูรียา  มูซอ  5207205065  
501 นางสาว หฤษฎี  เตม็ดี  5207205066  
502 นางสาว อรทยั  รัตนโกศล  5207205069  
503 นางสาว อาภากร  ว่องไวพาณิชย์ 5207205071  
504 นาย เอกชัย  พิศภักด์ิ  5207205073  
505 นาย เอกวุฒิ  สุขศรีรัง  5207205074  
506 นาย กมล  ทองนุ้ย  5207208089  
507 นาย กิตตินนัท์  นุชอยู ่ 5207208090  
508 นาย เกิดศักด์ิ  โพธิ์ศรี  5207208091  
509 นาย คธาวุธ  จอสูงเนิน  5207208092  
510 นาย จักรกฤษ  แต้มทอง  5207208093  
511 นาย เจริญชัย  เสน่ห์จนัทร์  5207208096  
512 นาง เจริญพร  ชูศร ี 5207208097  
513 นาย เจษฎา  จงเทพ  5207208098  
514 นาย ธนาพงษ์  อินทร์ขาว  5207208099  
515 นาย ชวกร  ขําปาน  5207208101  
516 นาย ชวลิต  บุณญะพานิชสกุล  5207208102  
517 นาย ชัยวุฒิ  ไพฑูรย์  5207208103  
518 นาย ชุมพล  เพ็ชรประไพ  5207208104  
519 นาย เชิดชัย  ฟองการ  5207208105  



520 นาย ณรงค์  จรูญโสด  5207208106  
521 นาย ณัฐดนยั  ทับบรุ ี 5207208107  
522 นาย ณัฐพงษ์  พึ่งสวัสดิ์  5207208108  
523 นางสาว ดวงแก้ว  เวชวงค์  5207208110  
524 นาย ดอน  จิตรวงษ์  5207208111  
525 นาย ธนาธิป  พรมาแข้  5207208113  
526 นาย ธวัชชัย  กองแก้ว  5207208114  
527 นางสาว ธัญญ์นภัส  มั่นคง  5207208115  
528 นางสาว นุชศรา  ชัยม ี 5207208116  
529 นาย ปฏิวัติ  จันพี  5207208118  
530 นาย ประทีป  ไม้ลําดวน  5207208120  
531 นาย ประทุม  ตุ้มทอง  5207208121  
532 นาย ประภากร  โพธิ์อ้น  5207208122  
533 นางสาว ปิยะดา  นนัต๊ะ  5207208123  
534 นาย เพทาย  ทองทบั  5207208124  
535 นาย เพิ่มพนู  ทุนลี  5207208125  
536 นาย ไพศาล  สิทธิเวชไทย  5207208126  
537 นาง มินตรา  หุ่นสุวรรณ  5207208127  
538 นางสาว ระพีพร  ผิวนิล  5207208128  
539 นางสาว รุ่งรตัน์  ถาวร  5207208130  
540 นาย รุ่งโรจน์  ชาวนาฝ้าย  5207208131  
541 นาง เสาวลักษณ์  บุญเรือง  5207208133  
542 นาย วัชรชัย  หอมกุล  5207208134  
543 นางสาว วิภาพร  สว่างแจ้ง  5207208136  
544 นาย สงัด  น้ําวน  5207208140  
545 นาย สมคิด  บํารุงรักษ์  5207208141  
546 นาย สมชาย  วงษ์คํา  5207208142  
547 นาง สมพร  เนียมคํา  5207208143  
548 นาย สมศักด์ิ  เขียวสี  5207208144  



549 นาย สมหมาย  ทองยิ่ง  5207208145  
550 นาย สิรภพ  กมลเลิศ  5207208146  
551 นาง สุจิตรา  เวียงจนัทร์  5207208147  
552 นาย สุชาติ  พูลศิลป์  5207208148  
553 นาย เสรี  อินทร์ศิริ  5207208150  
554 นาย อนุพงษ์  ทองสีจัด  5207208151  
555 นาย อนุพล  แก้วสุข  5207208152  
556 นาย อมรพงษ์  สมเนตร  5207208153  
557 นางสาว อรุณวรรณ  น้อยสถิตย์  5207208155  

558 
นาง อัจฉพรรณ  โชติกาญจน
เรือง  

5207208156  

559 นางสาว อาจารีย์  มีนาภา  5207208157  
560 นาย เอกชัย  ส่งเสริม  5207208159  
561 นาง จําเนียร  อนุรกัษ์  5207208160  
562 นางสาว อรสุภา  เขียวสุวรรณ  5207208161  
563 นางสาว สาลีฮ๊ะ  สะรี  5207208164  
564 นาย กิตติศกัดิ์  จักรพงศ์  5207208165  
565 นาง ศศินา  นอระพา  5207208166  
566 นาย พัฒนากร  ปักษาวัน  5207208168  
567 นาย สรรเสริญ  จิรรตันโสภา  5207208169  
568 นาง วณัฐ  รัตนพงษ์  5207208170  
569 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ เทพรกัษ์  5207208171  
570 นาย เกรียงศกัด์ิ  แดมอ  5207208173  
571 นาย มาวิน  เดะแอ  5207208174  
572 นาย อดุลย์  บาสนุง  5207208176  
573 นางสาว นูร์อัยดา  แปแนะ  5207208177  
574 นาง เนาวรัตน์  เทวดล  5207208181  
575 นาย มาตุภมิู  ธรรมเนียม  5207208183  
576 นาย คงศักด์ิ  จะนะ  5207208184  



577 นาง ไรหนนู  บือนา  5207208185  
578 นาย สุริยา  ไชยเสนา  5207208186  
579 นาย มูหะมะ  การี  5207208188  
580 นาง นอรี  ดูดิง  5207208190  
581 นาย วาณิชย์  ไพศาลวาณิชย์  5207208192  
582 นาง นัสริน  สันตตินบีวงศ์  5207208193  
583 นาง ปานทิพย์  สิงห์สุข  5207208194  
584 นางสาว วันทนา  โดฆอ  5207208196  
585 นาย ชินฤทธิ ์ ชินทวีทรัพย์  5207208197  
586 นาง บุญลักษณ์  รตันชัยนนท์  5207208202  
587 นางสาว มัทนา  บุตรชยั  5207208204  
588 นาย กนกศักดิ์  ดาหะตอ  5207208205  
589 นาย เศรษพงษ์  อ่อนแก้ว  5207208207  
590 นาย เกษม  บือโต  5207208212  
591 นาย สุบัน  หมันละ  5207208215  
592 นาย ฮัมซา  เซ็งโซะ  5207208218  
593 นาย สมเพชร  หิรัญเบญทรัพย์  5207208219  
594 นาย อิสมาแอ  ดาเด๊ะ  5207208220  
595 นาย ไพซอล์  การือมอ  5207208221  
596 นาย อรุณพร  สุขเจริญ  5207208222  
597 นาย อับดุลเลาะ  ยารง  5207208223  
598 นาย อนุสรณ์  ฮัจยี  5207208224  
599 นาย ตีรมีซีร ์ อิตํา  5207208225  
600 นาย สกนธ์  ดารามอ  5207208226  
601 นางสาว สีดา  อาวากาจิ  5207208234  
602 นาย ประสิทธิ ์ ลาหะมะ  5207208238  
603 นาย อุดมบัณฑิต  ตุ่นไธสง  5207208240  
604 นาย มะห์ดี  ลอดิง  5207208241  
605 นาย อัมรอน  ลูดิง  5207208242  



606 นาย สมาน  บาสนุง  5207208243  
607 นาย นิทศัน์  แซ่ไหล  5207208245  
608 นาย ฮากาเรีย  สาหะ  5207208247  
609 นาย อิสมาอีล  นิ่งสระ  5207208250  
610 นาย สายัณห์  ยอดศิลป์  5207208252  
611 นาย สุพัฒน์  แซ่ท้าม  5207208253  
612 นาย พนัส  นิติชาติ  5207208256  
613 นาย โกศล  สุดดวง  5207208259  
614 นาย ไกรเดช  กูลดี  5207208260  
615 นางสาว จริยา  โสภาวัจน์  5207208261  
616 นาง ชลาลัย  พรหมสุวรรณ์  5207208262  
617 นาง ฐิติรัตน์  บํารุงปรีชา  5207208263  
618 นาง ณัฐนันท์  ขันพระแสง  5207208264  
619 นาย ณัฐวุฒิ  สมเขาใหญ่  5207208265  
620 นางสาว เดือนเพ็ญ  นาวาทอง  5207208266  
621 นาย ธวัช  มณีช่วง  5207208269  
622 นาย ธวัฒชัย  ดิษฐปาน  5207208270  
623 นางสาว นภัสนันท์  จันทร์เดช  5207208272  
624 นาย นันทวัฒน์  ปรางทอง  5207208273  
625 นาย นัยพจน์  ไชยชิต  5207208274  
626 นาย บัญชา  ทองเกียว  5207208275  
627 นาย ประภาส  เอ่งฉ้วน  5207208276  
628 นาย ปริญญา  ด้วงทองกุล  5207208277  
629 นางสาว ปาริชาติ  หนูเมือง  5207208278  
630 นางสาว พัชรินทร์  ประไพ  5207208279  
631 นางสาว พิมลวรรณ  เนียมนวล  5207208280  
632 นาย มนัส  อินนุพฒัน์  5207208282  
633 นางสาว ยุวดี   วะเจดีย ์ 5207208284  
634 นาย เริงฤทธิ ์ บุษย์เพชร  5207208285  



635 นาง วราทิพย์  นิติธรรมโชติ  5207208286  
636 นาย วันชัย  ทองปานดี  5207208287  
637 นาย ศุภโชค    พรหมรักษา    5207208289  
638 นาย สมเกียรติ  ณ แก้ว  5207208290  
639 นาย สมโชค  สมจันทร์  5207208291  
640 นาย สมยศ  คุ้มชํานาญ  5207208292  
641 นาย สมศักด์ิ  พิทักษ์  5207208293  
642 นาย สรายุทธ์  เต็มโภคา  5207208294  
643 นาย สัมพันธ์  พรหมวานิตย์  5207208295  
644 นาย สาโรจน์  โยธาทัย  5207208296  
645 นาง สุดาวรรณ  กาญจนคลอด  5207208297  
646 นาง สุทธิษา    ขวัญช่วย  5207208298  
647 นาง สุธาวาส  เทพณรงค์  5207208299  
648 นาย สรศักด์ิ     รักผล    5207208303  
649 นาย สุรัติ  ทิพย์เกิด  5207208304  
650 นาง สุไลผ๊ะ   หาญกล้า  5207208305  
651 นาย อดิศักด์ิ  แพงดงแก  5207208306  
652 นาง อมิตา  เพชรทอง  5207208307  
653 นาง อุไรวรรณ   เกื้อชาติ  5207208308  
654 นาย ทินกร  บุญญาธิการ  5207208309  
655 นางสาว สุภารัตน์  หลานหลงส้า  5207208310  
656 นาย สุรชัย  สมจันทร์  5207208311  
657 นาย หย้า  ขุนชนะ  5207208312  
658 นางสาว วัลยา  ไร่ใหญ่  5207208313  
659 นาย เกษม  คล่องแคล่ว  5207208314  
660 นางสาว สมจิตร  นุ่นเภา  5207208315  
661 นางสาว คอดีย๊ะ  ลู่เด็นบตุร  5207208319  
662 นาย นิพล  บญุคงมาก  5207208320  
663 นาย พันแสน  พุทธสุข  5207208321  



664 นาง พรพันธ์  สุวรรณโณ  5207208323  
665 นาย มานพ  ระเห็จหาญ  5207208324  
666 นาง สุพรรษา  คชวิน  5207208325  
667 นางสาว กัลยา  อารมณ์  5207209004  
668 นาย กิตติ  หมัดสอิ  5207209006  
669 นาย กิติพฒัน์  ธัชวดีกิตติฤกษ์  5207209007  
670 นางสาว กิตติยา  เด็นเซ็น  5207209010  
671 นางสาว จุฑามาศ  ศิริพร  5207209015  
672 นาย เจษฎา  กาญจนมุณีย์  5207209017  
673 นาย เฉลิมวฒิุ  วัชระนิมิต  5207209019  
674 นาย ซานี  นิสาแย  5207209025  
675 นางสาว ซาฟินี  วามะ  5207209026  
676 นางสาว ณภชัชานันท์  บาฮาซี  5207209028  
677 นางสาว ณัชชานันท์  ยามานี  5207209029  
678 นางสาว ดรณีุ  ดอเลาะ  5207209031  
679 นางสาว ทัศนีย์  คงกระพนัธ์  5207209033  
680 นางสาว ทิชากร  จันทร์สวาท  5207209034  
681 นางสาว ธัญญารัตน์  ละอองจิต  5207209037  

682 
นางสาว ธัญญารัตน์  ทักษิณ
พฤกษ์  

5207209038  

683 นาย ธีรรักษ์  สุขวัฒนโชติ  5207209039  
684 นางสาว นิลเนตร  ละวรรณแก้ว  5207209044  
685 นางสาว นุชาดา  เหมมนัต์  5207209045  
686 นางสาว นูรีย์  หลังจิ  5207209047  
687 นางสาว โนรีซ่า  มะเร๊ะ  5207209049  
688 นางสาว ปทมุวดี  เกตุนุย้  5207209051  
689 นางสาว ประภาศรี  รักษาพล  5207209053  
690 นางสาว ปิยนชุ  โรจนพงศ์สถาพร 5207209055  
691 นางสาว ปิยนชุ  บุญเลิศ  5207209056  



692 นางสาว พัชรินทร์  สุขขวัญ  5207209057  
693 นาย ภาณุกรณ์  สมพงศ์  5207209061  
694 นางสาว มยุรา  พรมเพ็ชร์  5207209063  
695 นางสาว มารีน่า  หมัดบาเหม  5207209064  
696 นาย รัฐกร  สุวรรณภักด์ิ  5207209069  
697 นางสาว วรรณา  หวังเหม  5207209074  
698 นางสาว วรรณิภา  วังทะพนัธ์  5207209075  
699 นางสาว วัยนสุา  ขวัญแก้ว  5207209079  
700 นางสาว วารีวรรณ  นิธิกรกุล  5207209080  
701 นางสาว วิจิตรา  สุตรา  5207209081  
702 นาย วีรโชติ  มาลาพงษ์  5207209084  
703 นางสาว ศิริภรณ์  แซ่จิว  5207209088  
704 นาย สมภพ  วิเชียร  5207209091  
705 นางสาว สลิลทิพย์  ยอดคํา  5207209092  
706 นาย สุขสวัสดิ์  ช่างเรือ  5207209095  
707 นาย อนุลักษณ์  มาลาสัย  5207209103  
708 นางสาว อนุสรา  จิตต์เพียร  5207209104  
709 นางสาว อโนชา  ตาฮา  5207209105  
710 นางสาว อมรรัตน์  แก้วดํา  5207209107  
711 นางสาว อรทยั  นาทาม  5207209108  
712 นาย อรัญ  ริดโต  5207209109  
713 นางสาว อัจฉรา  มุ่งประสิทธิชัย  5207209111  
714 นาย อานัส  หีมหมัน  5207209115  
715 นางสาว อุษา  เพ็ชรสีสุข  5207209119  
716 นางสาว กาญจนา  ลาภินี  5207209122  
717 นาย กิตติ  สารคํา  5207209124  
718 นางสาว เกศรา  ไข่รอด  5207209126  
719 นางสาว จินตนา  วัชฤทธิ ์ 5207209128  
720 นางสาว จิริยา  ซ้มวุ้ง  5207209129  



721 นางสาว จุฑามาศ  เมืองฤกษ์  5207209130  
722 นาย เจษฎาพร  มั่งคั่ง  5207209131  
723 นาย เจะอะแซ  เหน็สมาน  5207209133  
724 นาย ชัชชญา  สินธุ์ทอง  5207209136  
725 นางสาว ณัฐฌา  เจนจํารญู  5207209138  
726 นาย ธวัชชัย  เทพนวล  5207209142  

727 
นางสาว เบญจมาภรณ์  มุสิกขะ
พันธ์  

5207209152  

728 นางสาว พรทิวา  บุญยะศรี  5207209158  
729 นางสาว พรรณพร  สุวรรณมณี  5207209160  
730 นางสาว มัณฑนา  ปานอินทร์  5207209173  
731 นางสาว วิลาวัลย์  วระวงค์  5207209182  
732 นาย ศราวฒิุ  สุวรรณรัตน์  5207209184  
733 นาย ศักด์ิณรินทร์  วงศ์พระหัสด์  5207209186  
734 นางสาว ศริิขวัญ  จินนะวงศ์  5207209187  
735 นางสาว ศิริมา  สุขะโต  5207209188  
736 นางสาว โสภิยดา  แก้วคงนวล  5207209202  

 
 

ข้อมูล  วันที่ 21/12/54  10.52 น. 


