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เลขที่ผูเขาสอบ

0001 นาย สุทธิ ธวัชสุวรรณ

0002 นางสาว พาตู สะรีบู

0003 นาย สิทธิพร ศิริไพรวัน

0004 นางสาว นูรอามีนา รีขะ

0005 นาย สันติ อุทัยรัตน

0006 นางสาว คุณัญญา ระยา

0007 นางสาว มารียัม วาเตะ

0008 นาง คอรียะ พิทักษสุขสันต

0009 นางสาว สุดา บาโง

0010 นางสาว ฮุสนา โรจนอุดมศาสตร

0011 นาย แวปา วันฮุสเซนต

0012 นาง โซเฟย เพ็ชรฆาต

0013 นางสาว ฟรดาวส มะเกะ

0014 นาง ฟารีดา แมะเงาะ

0015 นางสาว กนกอร ณ พัทลุง

0016 นาง รุสนานีย ขํานุรักษ

0017 นาง โรสมีนี ยูนุห

0018 สิบเอก เจนวิทย ชัยศิริ

0019 นาง สารอ มูหะมะสาเล็ม

0020 นางสาว คอลีเยาะ ซาและ

0021 นาง รสนา บินหมาน

0022 นาง นารีมะห มาหมัด

0023 นางสาว มารียา สุขสงา

0024 นาย วิทยา พลาอาด

0025 นาย ภราดร คงเพชร

0026 นาย ไพรัช กลาหาญ

0027 นาย นําโชค ชํานาญวงศ

0028 นาย สัมพันธ ศิริพงษ

0029 นาย วิทยา นุชนานนทเทพ

0030 นาง สมจิต กลาหาญ

0031 นาง รัชนันท หงษนอย

0032 นาง วิภาวรรณ ศรีสังข

0033 นาย จรุงพัฒน หอวิชยกุล

0034 นาง น้ําฝน พรหมนอย

0035 นางสาว นูรยาตีม ดอเลาะ

0036 นางสาว อารียา บารา

0037 นางสาว ชลธิชา หมวดเมือง

สงขลา

ชื่อ - สกุล



2

เลขที่ผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล

0038 นางสาว รูซีลา มาหะมะ

0039 นางสาว ยามีละ มะดูสาลี

0040 นางสาว เสาวลักษณ เต็งรัง

0041 นางสาว จารียะ เจะอาลี

0042 นางสาว นิฟาดีละห ตูแวงีงิง

0043 นาย เปายี เจะสือแต

0044 นาง สมศรี พงษพานิชย

0045 นาง มาซือนะห อามีเราะ

0046 นางสาว ซารานี สามะ

0047 นาย อราม อามีเราะ

0048 นางสาว สาวิตรี แซคู

0049 นางสาว นูระมา โดยหมะ

0050 นาง พจนี จันทรเกตุ

0051 นางสาว ฮาซารมี ดือรานิง

0052 นางสาว ชลธิชา ศิริชุม

0053 นางสาว รอยฮัน ยูโซะ

0054 นางสาว ฟาติน หะยีมะ

0055 นางสาว อามีละห ยาลอ

0056 นางสาว สารียะห เลาะแมง

0057 นาง ปารีณา มะสะอะ

0058 นางสาว สุรียานี สาเมาะ

0059 นางสาว นูรีดา อาแวเจ

0060 นาย สะอูดี กาแต

0061 นางสาว อาซูรา รีเด็ง

0062 นางสาว ตวนฮายาตี บูโด

0063 นางสาว ตอยยีบะห อีนะแร

0064 นางสาว อัฟฟาห มาหะมะ

0065 นางสาว นูรตัสนีม นอีมุลลอฮ

0066 นางสาว บุลมา มะสาเเละ

0067 นาย มะซอและห สาและ

0068 นางสาว กามีลา มะเระ

0069 นาง ซัมซียะ ดูมาลี

0070 นางสาว เฮนด เตะ

0071 นาย อาหมัดซายดี มิงซู

0072 นาย อับดุลรอซัก สะมะแอ

0073 นาง ซูไลนี อมรรัตตกุล

0074 นาง ฟารีดะห ฮาแวมาเนาะ

0075 นาย ซาอูดี เจะดอเลาะ
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0076 นาง ละมัย ยูโซะ

0077 นาง นูรยาตี เจะอารง

0078 นางสาว ศิริพร วัฒนพฤกษ

0079 นาง ถนอมขวัญ เบื้องบน

0080 นาง อรัญญา เกื้อเกตุ

0081 นางสาว อุมเราะห เจะเระ

0082 นาย อารีสกุล รอหะ

0083 นาย มูฮัมหมัดมัรยาน ลาเตะบือริง

0084 นาง ธัชกร สุทธิดาจันทร

0085 นาย ณัฐรัฐ โมราศิลป

0086 นาย ลุคหมาน กะลุบี

0087 นาย พงษศักดิ์ ตราชู

0088 นาง อาอิชะฮ แกวขาว

0089 นางสาว โสภาพรรณ แกวศรีบุญ

0090 นาย อนันต ไทรงาม

0091 นางสาว ปารีดะ ปอเจาะ

0092 นางสาว ปทมา ขาโฮง

0093 นาง ลาตีปะ มามะ

0094 นางสาว ณัฐสุดา หมันโสะ

0095 นาย อับดูลสาลาม หะยียุโซะ

0096 นางสาว ฮายาตี นาป

0097 นาง อุไร ทองไชย

0098 นางสาว สุกัญญา ทองคํา

0099 นาง วริศรา ละออสุวรรณ

0100 นาง แวนุรซีฟะ บินแวยะโกะ

0101 นาง นูรอาซลีนา สาแลแม

0102 นาง เรวดี รังษีโกศัย

0103 นางสาว วิไล กระจางจาย

0104 นางสาว นูรไอนิง หะยีอาแซ

0105 นาย พิรัช ตั้งผดุงวงค

0106 นาง ยารูนี หะยี

0107 นางสาว นุรี สาและ

0108 นาง รอนาอีระ ดือเระ

0109 นาง อานีตา อามีเราะ

0110 นาย โมฬี บุญนรากร

0111 นางสาว กูนูรไอณี พระพิทักษ

0112 นาง การีหมะ มัจฉาเวช

0113 นาง มัสรีลา ตูลา
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0114 นางสาว นันทลิณีย บัวอนนท

0115 นาง นฤมล ดาหามิ

0116 นางสาว ซาฟนะ ดอเลาะ

0117 นางสาว ดาหวัน สุวรรณ

0118 นางสาว นูซีลา เปาะเตะ

0119 นาย ชัยยา วีระกุล

0120 นาง ชนากาญจน ดาโอะ

0121 นางสาว ซูไรดา วานิ

0122 นางสาว วิไลวรรณ แสงชูด

0123 นาง ทัศนา ทองอินทราช

0124 นาง นีรอวาตี แมยู

0125 นางสาว อนงค อัลยุฟรี

0126 วาที่รอยตรี ธนกร เชียรวิชัย

0127 นางสาว การีหมะ เปาะแต

0128 นางสาว จุฑามาศ ทับชุม

0129 นาย กามา โตะลากอ

0130 นาง นิตยา นพคุณ

0131 นาย อัมรัน สะอะ

0132 นาง นิรันดาร ชุมประเวศ

0133 นาง อโนทัย สองไชย

0134 นางสาว ฮิรวานี รือสะ

0135 นาง พันนกร เอี่ยมศรี

0136 นาย อาหามะ สาและ

0137 นางสาว รอฮานี ดือเระ

0138 นาย อาคม บิณฑาประสิทธิ์

0139 นางสาว ภัชชนก รัตนกรปรีดา

0140 นางสาว อาภาพร สมประสงค

0141 นาง เจะรอหมะ มูซอ

0142 นางสาว มาซีเตาะ ยูโซะ

0143 นางสาว วรัญญา ดารามั่น

0144 ดร. วรพล หนูนุน

0145 นาง อานีซะห บินสะอิ

0146 นางสาว อรวรรณ หวังทอง

0147 นางสาว นิยัสมิน อับดุลบุตร

0148 นาย นิอาแซ หะยีดอเลาะ

0149 นางสาว นุรมา สาแม

0150 นาง ไอยซะห พรหมปลัด

0151 นางสาว อภิชญา หิมมา
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0152 นางสาว สวางจิต เจะมะยูโซะ

0153 นาง จินตนา เลาะนะ

0154 นางสาว ฟารีดา เขียดนุย

0155 นาย อดุลย มูซอ

0156 นาย นาวาวีร วาจิ

0157 นางสาว ณัฐจิตรา ทองกุง

0158 นางสาว รัตนาภรณ บือราเฮง

0159 นาง รุจกัลยา ขาวเชาะ

0160 นางสาว นิตยา จันทรทอง

0161 นาง โนรเดียนา อาแซ

0162 นาย อริสมัน กริยา

0163 นาย ฟารุค สาดีน

0164 นาย มอหะมะนอ บาโงปะแต

0165 นางสาว นิเยาะ เจะมะ

0166 นาง จิตติมา สุวรรณโน

0167 นาง นุชนาถ สะมะแอ

0168 นางสาว อาอีชะฮ หะยีสาและ

0169 นาย เอกนันท มะหะหมัด

0170 นาย คุดรีย หะยีสะอุ

0171 นาย อภินันท เบ็ญเราะฮมัต

0172 นางสาว นูรฮูดา อาซัน

0173 นางสาว มายือระห เจะหลง

0174 นาง ซัลวา ลาเมาะ

0175 นาย ไพบูลย งามสกุลพิพัฒน

0176 นาย ประโยชน ชวยจุลจิตร

0177 นาย อะนนท อินทสุวรรณ

0178 นาย กอเดร กูโน

0179 นาย อัสมาวี สือนิกลิง

0180 นาย วิชัยยุทธ หนูแกว

0181 นางสาว ปวิณา แพงทรัพย

0182 นาง ลัดดาพร เจริญวงศ

0183 นาง อรพักตร จัตยาวรรณ

0184 นางสาว เกศกนก รักมิตร

0185 นาง ศิริเพ็ญ เจะสือแม

0186 นาย มะรอฟ เจะสือแม

0187 นางสาว นุรมา บาเหง

0188 นางสาว นุรฮายาตี มานิ๊

0189 นางสาว ฟาฎีละห มะเระ
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0190 นางสาว ปูยียะห แวหามะ

0191 นาง ฟาอีซะห รงโซะ

0192 นางสาว ฝนทิพย พันธโภชน

0193 นางสาว ศิวิมล คงแกว

0194 นางสาว ฝาอีซะห กามา

0195 นางสาว เรวดี รัตนะ

0196 นาย เอกนรินทร ลัดเลีย

0197 นาง พจนี ลัดเลีย

0198 นางสาว มายีดะ ตามะ

0199 นางสาว เจนจิรา คังฆะสุวรรณ

0200 นางสาว ยามีละห เมาะมูลา

0201 นางสาว นุรลาตีฟะฮ อูมา

0202 นาย อมร มะบูยา

0203 นางสาว พรพรรณ พิภูพัชญชา

0204 นางสาว แวนุรฟรดา สุเด็น

0205 นาง วัลยา สุวานิชสุขสันต

0206 นาย หัสดินทร หะยีเตะ

0207 นาย วัชรศักดิ์ สารพร

0208 นาง ปรีดา ตําบัน

0209 นาย จําลอง แกวพิทยานนท

0210 นางสาว สุกัญญา บูอีตํา

0211 นาย ปรีชา แกนอินทร

0212 นาง นูรือมา มะแซ

0213 นางสาว สุภาวดี บุญเทียม

0214 นาย เลิศวิทย รัตนะ

0215 นาย วรวิทย จันทรชุม

0216 นางสาว นาซีเราะห สาและ

0217 นาย อาณัติ เหมปนดัน

0218 นางสาว ลลิศรา พฤติพัฒนพงศ

0219 นาย อะหมัดลุตฟ กามา

0220 นางสาว โสรยา มูสาลี

0221 นาง เรวดี ดวงชู

0222 นาง หาสนะ โตะกูบาฮา

0223 นาง วิลาวัณย คุณาธรรม

0224 นาง สริตา มะโซะ

0225 นาย นภดล คุณาธรรม

0226 นาย รูซือมัน อาแวเงาะ

0227 นางสาว นางสาวรอฮายู ยูโซะ
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0228 นาง ฮาบีบะห เจะโซะ

0229 นาง มัสวารี ฮาแว

0230 นาง โซรยา มิงซู

0231 นางสาว ฟาตีเมาะ เจะหะ

0232 นาง อิบตีซาม แยมสันต

0233 นาง ซากีมะห ตอแก

0234 นางสาว สะกีนะ นิสัน

0235 นาย มาหะมะ กาสอ

0236 นางสาว กุลชญา แกวจันทร

0237 นาง อามี สาลัง

0238 นาง รอดียะ สืบศิริ

0239 นางสาว ประไพ กรีรัตน

0240 นางสาว มาสลินดา ดือราแม

0241 นางสาว นุรหายาตี วาหนิ

0242 นาย อาซูวัลย สะแลแม

0243 นาย สรพงษ ชูเพชร

0244 นางสาว ฟารีดา มูสา

0245 นาย อันวาร เบ็ญอิสมาแอล

0246 นางสาว จริยา แกวมณี

0247 นาย สําราญ สกุลเด็น

0248 นางสาว รัตนา รุณแสง

0249 นาง บุญเหลือ ศิริกาศ

0250 นางสาว จุฑารัตน คงเมฆ

0251 นางสาว วิภารัตน ศรีประสิทธิ์

0252 นาง เอมอร แสนดี

0253 นางสาว ธัญญาลักษณ จิตตเนียม

0254 นางสาว อารีซา บินดาโอะ

0255 นางสาว นุรไอนีย อุเซ็ง

0256 นาย เอกวิทย ยีมะแซ

0257 นาย อามิง เจะปอ

0258 นาย พีระ คงวัดใหม

0259 นาย สมาน กอลํา

0260 นาง จริยา นราธิปภัทร

0261 นาง แวกรือซง ดาเสะ

0262 นาย พิชิต รัตนวงศ

0263 นางสาว กัลยา ตันสกุล

0264 นางสาว ซัลมี สะมะแอ

0265 นางสาว ณัฏฐณิชา ริทธิ์โต
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0266 นาง จิรวัตร พสุศาสตร

0267 นาย อนนท รักดี

0268 นางสาว ปญจณต ธีรกุล

0269 นางสาว อิสรา บุญกําเหนิด

0270 นางสาว ซูมัยยา อาแวโกะ

0271 นางสาว นิวิลดาน ลอมา

0272 นาง จันทรยา จันทรคง

0273 นาย นพพล กองเอียด

0274 นาง มนัญญา เส็งสมวงศ

0275 นาย รอมซี สาและ

0276 นาย สันต เดะแอ

0277 นาง ยุพดี อานุภาพเสถียร

0278 นาง ศุภญา ทองขาวเผือก

0279 นางสาว นูรีซา แดแซ

0280 นาง ปราณี คงชวย

0281 นางสาว จุฑาวรรณ บือซา

0282 นางสาว มาริสา เพชรกระ

0283 นางสาว จิรัฐติกาล อินชูด

0284 นาง จตุพร บัวดํา

0285 นาย สตาดิน เจะสมาแอ

0286 นางสาว วรรณวิษา สุวรรณชาตรี

0287 นางสาว ราตรี ลี่เปว

0288 นางสาว ซารีนา แวเจะ

0289 นาง จิดาภา นอยเอียด

0290 นาง นิศารัตน ขณีมาศ

0291 นาง อัญชลี รองแกว

0292 นางสาว อาสมะ ลีเมาะ

0293 นางสาว กนกพร สองแสง

0294 นาง สุคนธ แกวบุญ

0295 นางสาว สุนิสา พลศรี

0296 นางสาว ฐณิชชา จันทรเสง

0297 นางสาว ไซละ ยูโซะ

0298 นาง ซอลีฮะห ปาติ

0299 นางสาว เยาวรี มณีโสะ

0300 นาย พิชิตชัย เจะมะ

0301 นางสาว สุรีย คงแกว

0302 นางสาว ปาตีฮะ บันนา

0303 นาย อนันท ดวงอินตะ
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0304 นาง โนรีฮา เจะมะ

0305 นางสาว มุมีนะห สาและ

0306 นาง ละออ สุกปาน

0307 นางสาว ปทมา เส็นหละ

0308 นางสาว จุฑาทิพย บัวเนียม

0309 นาย บูรฮัม ซาฮะ

0310 นาย ประสิทธิ์ สาและ

0311 นาย สารอวี เปาะอาเดะ

0312 นางสาว วลัยภรณ เข็มทอง

0313 นางสาว วาฮีดา บินมะนุง

0314 นางสาว ฮาฟซะห ตาเหตาแซ

0315 นางสาว ฮานีซะห สาวนิ

0316 นาง อายีละ จารุประสิทธิ์

0317 นาย รังสรรค เตี่ยวสกุล

0318 นางสาว ยามีนา มะแด

0319 นาง เกสรี จันแดง

0320 นางสาว จาริญา กวมทรัพย

0321 นาง ปราวีณนุต ฉลาดแฉลม

0322 นางสาว มินทรธิรา มุกดารัตน

0323 นางสาว นารีรัตน บดีพงศ

0324 นาง สายนะ ดือมานิ๊

0325 นางสาว นิรอมละห มะวี

0326 นาย มามะสกรี ยูโซะ

0327 นางสาว มาซีเตาะ ตาเห

0328 นาย รุสลัน สือแม

0329 นางสาว ฟาตีมะห หะมิงมะ

0330 นางสาว นูไอนี มะยิ

0331 นาง ประไพ วรกุลวัฒนา

0332 นางสาว มาสือนะ นาแว

0333 นางสาว รูซีละห ขามิจะ

0334 นาย มูฮํามัด สาเล็ง

0335 นางสาว อามีเนาะ ยูโซะ

0336 นางสาว มารียะ ดอมะ

0337 นาง ซําซียะห อุมาลี

0338 นาย บือราเฮง เจะดอเลาะ

0339 นาง อริสรา สาหวี

0340 นางสาว สุบายมะห คาเร็ง

0341 นาย แวสะอูดี เบ็ญฮาวัน
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0342 นางสาว มาซือนี มะหามะ

0343 นางสาว ฟตฮียะห ตาแม

0344 นางสาว ปาตีเมาะ ดือราแมหะยี

0345 นาย ซาการียา เจะเซะ

0346 นาย มะกอเซ็ง เจะแต

0347 นาง สุรียัม แวดอเลาะ

0348 นางสาว อามีเนาะ ยีเจะอาแว

0349 นาย มะยูโซะ เจะวานิ

0350 นางสาว เจะมาสนี เจะและ

0351 นาย ธวัชชัย สุนทรนนท

0352 นางสาว นูรฮายาตี มัณฑนาพร

0353 นางสาว สวีณา กานู

0354 นางสาว ฟารีดะห การี

0355 นางสาว ฮายาตี มะมิง

0356 นาง แวมารีนี มะแซ

0357 นางสาว สุไลดา สาแม็ง

0358 นาย อดินันต เจะมะ

0359 นาง ภัทรียา แวสามะ

0360 นาย มูฮําหมัด หะยีสามะ

0361 นางสาว นาสีรา สาและ

0362 นาย อาดัม แวดายะ

0363 นางสาว รอฮายา วานิ

0364 นางสาว อาอีเสาะ ยูน

0365 นางสาว นัซรียะห ฮัจยีดาโอะ

0366 นางสาว มาซีเตาะ มะลี

0367 นางสาว ฮามียะห เจะวานิ

0368 นาง เปรมฤดี ไชยเดช

0369 นาง เจะไซนุน อับดุลบุตร

0370 นางสาว สุมาลี คงสุวรรณ

0371 นางสาว ซูไฮลา เจะบาการ

0372 นางสาว อัสมะ มะลี

0373 นาย อับดุลเลาะ ตาเละ

0374 นางสาว ฟาลีหยะ หามะ

0375 นาย อาแซ หะยียามา

0376 นางสาว ฮามีดะ มิ่งสมร

0377 นางสาว ไอนี แวสือแม

0378 นาย อาหามะ สมาแอ

0379 นาย กอดะ เจะมะ



11

เลขที่ผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล

0380 นาง อามีหนะ มะดีเยาะ

0381 นาย มูฮามัดยากี กาเซ็ง

0382 นางสาว นียานี ขารี

0383 นางสาว สุรีดา สาและ

0384 นาง มารีนี ใบเย็มหมะ

0385 นางสาว ยามีละห ละสุละมา

0386 นางสาว ปทมา บาราเฮง

0387 นางสาว มัสเตาะ ตาเยะ

0388 นางสาว ปภัสชญา ศรีสุวรรณ

0389 นาง นิตติยา ยุระพันธุ

0390 นางสาว กิตติยากร แกลวทนงค

0391 นางสาว อรวรรณ สุวรรณบรรดิษฐ

0392 นาย เอนก กลิ่นรส

0393 นาย พิทักษ ธีระพุทธรักษา

0394 นางสาว ฮาซานี สาและ

0395 นาง พนิดา กุลุแป

0396 นาย อับดุลฮาเล็ม ฮาแว

0397 นาย อะหลี หมานมานะ

0398 นาย นีดอล ยูแม

0399 นางสาว อาซีซะห ซง

0400 นาง มยุรา ชูทอง

0401 นางสาว ซูไรยา อามิง

0402 นางสาว มะลิวรรณ บริการ

0403 นางสาว คอลีเยาะ เฮาะมะ

0404 นาง นูรีนา นิเงาะ

0405 นาย ซัมซี เจะแต

0406 นางสาว ตวนอัมนะห อีแยบาซอ

0407 นางสาว เรวดี มากขาว

0408 นางสาว ซูรีณา บูเกะมาตี

0409 นางสาว อรทัย มาลยเวช

0410 นางสาว ศิโรรัตน คชฤทธิ์

0411 นาง นูรีดา ดงมูซอ

0412 นาย ซัยฟุดดีน มะเระ

0413 นาง ซูมัยยะฮ แวหะมะ

0414 นาย นัซรุดดีน เบ็ญอาบีดีน

0415 นาย อับดุลเลาะ สาเตาะ

0416 นาง โชติกา แกนอินทร

0417 นาย สุนันท แกนอินทร
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0418 นาย ภาณุวัตร แซหลู

0419 นางสาว วรรณี ปาทาน

0420 นางสาว มารียะ สบู

0421 นางสาว ปาซียะห เหมืองแกว

0422 นาง ชนัดดา ศรีสุวรรณ

0423 นาง อุมา รินชะ

0424 นาย โกวิท ชูเรือง

0425 นาง ศรัญญา ทองนอก

0426 นาง นวนจิลา บัวศรี

0427 นาง สุทธิลักษณ แกวบัณฑิตย

0428 นางสาว อาตีกะห โดะโม

0429 นาย พรชัย แกวบัณฑิตย

0430 นาง ซูไฮลา สอและ

0431 นาง อรสา ชูศรี

0432 นาย มายูดีน หมัดสะเมาะ

0433 นาง นฤมล ตันติสุขุมาล

0434 นาง สุชญา รักษศรี

0435 นางสาว รอฮานี บารู

0436 นางสาว มารียัม มะสีละ

0437 นางสาว นาดียะห มะสีละ

0438 นางสาว มูรนี แชมา

0439 นางสาว มารียัม มะเกะ

0440 นางสาว ฟูซียะห เจะมะ

0441 นาย มูหามะเซ็ง มะแซ

0442 นางสาว กูดะห เจะหนิ

0443 นางสาว รอกีเยาะ แวกาจิ

0444 นาย วินัสนันท เทพลักษณ

0445 นางสาว นูรไซดะห สามะอาลี

0446 นางสาว นาซือเราะห แลแงแน

0447 นาย อัสมิน หะยีนิเงาะ

0448 นางสาว ซูรีตา ดาโอะ

0449 นางสาว ซูไรยา วายะโยะ

0450 นาง นูรอยนี อูบง

0451 นาง สุนีย ดือราแม

0452 นางสาว สุคนธ ชัยชนะ

0453 นาย อาดือนัน ดอเลาะ

0454 นาง วิลาสินี แวนามะกัน

0455 นาย วิทยา ไชยลาภ
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0456 นางสาว ฐานิศา สาเบด

0457 นางสาว นูรียะ ดามะสาอุ

0458 นางสาว อิลฮัม สาแม

0459 นาง หทัยกาญจน สันมาหมีน

0460 นาย กรพัฒน วรรณสกล

0461 นาง จารุพรรณ โปชู

0462 นาย ศุภโชค ยอดแกว

0463 นาย เดชา ดีกาญจนกล

0464 นาง ศศิพัชร รองสวัสดิ์

0465 นาง มาสือเตาะ บือราเฮง

0466 นาย รัตนนริศ สุวรรณรัตน

0467 นางสาว มนมัย แคลวคลอด

0468 นางสาว ขนิษฐา นิลกาญจน

0469 นาง พัชรี รัตนจินดา

0470 นาย มูฮัมมัดเฟาซี ลาเตะ

0471 นาย คเณศ นาวารี

0472 นาย มูฮําหมัดนาเซร ดอเลาะ

0473 นาย บุลากร ยอดเงิน

0474 นางสาว แพรพลอย ฤกษเมือง

0475 นางสาว ลลิดา เกื้อหนุน

0476 นาง ทัศนา อโนทิพย

0477 นาย ชอบ บุญชวย

0478 นางสาว นารีรัตน ชูโชติ

0479 นาย สุรเดช สมโรจนรัตน

0480 นาง ไรนา รัตนพฤกษขจร

0481 นาย สัมพันธ ยองลั่น

0482 นาย สุรวุฒิ นฤภัย

0483 นาง กิตติยา นฤภัย

0484 นางสาว ณหทัย ลอแต

0485 นาง ยูไวรียะ ยูนุ

0486 นาง รอฮีหมะ มะมิง

0487 นาย วีรวิทย วงษโรจนกุล

0488 นาย ปรัชญา เสียมไหม

0489 นางสาว น้ําทิพย ฉิ้มงาม

0490 นางสาว อามานี หะยีหามะ

0491 นางสาว ปยุกฤษฏ ทองบุญ

0492 นาย เอกศักดิ์ ดอรอเฮง

0493 นางสาว อุไร เพ็ชรนิล
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0494 นางสาว นุรอัยนี นาเร็ง

0495 นาง จันทรแจม อินอุย

0496 นางสาว โสพินทร แกวมณี

0497 นาง ซูลฟาร เจะอูเซ็ง

0498 นาย มะยาซิน สาเมาะ

0499 นางสาว ภาวิณี เหมือนทองเสง

0500 นาย มานพ กาเลี่ยง

0501 นาย พรสวัสดิ์ อินทรักษ

0502 นางสาว ฟาตีฮะห เจะอีแต

0503 นางสาว นาซีเราะ วานิ

0504 นางสาว ซารีนา ดาเดะ

0505 นางสาว แวนูรไอนีย แวบือราเฮ็ง

0506 นาง เจะรุสนี เจะมะ

0507 นาย ทรงฤทธิ์ จันทรแดง

0508 นาย อัครินทร รัตนโกสัย

0509 นางสาว สุทธิสา ยาอีด

0510 นางสาว พวงทอง จันทรประไพ

0511 นาย บูณียา บิงดอเลาะ

0512 นาง สุนันทา ทองพงษ

0513 นาง สะหรอ หวัดแทน

0514 นางสาว มารียํา ดีสะเอะ

0515 นางสาว จารีย ศรีเกตุ

0516 นางสาว หูสนา เจะเตะ

0517 นางสาว นูรียะห ดอเลาะอาลี

0518 นางสาว สุวรรณา หมาดเตะ

0519 นางสาว พีระดี พิพิธภัณฑ

0520 นาย ดอรอแม สามะแต

0521 วาที่ร.ต.หญิง เสาวคนธ แสงเขียว

0522 นาง อรอนงค ชมภูทอง

0523 นาย บูรพา บินเจะเลาะ

0524 นาง พรรณฤพร พิเศษ

0525 นางสาว รุซลีนา ยามา

0526 นาง ดารณี นามะกุณา

0527 นาย สุรพงศ เอียดชวย

0528 นางสาว มาตีนี อีแต

0529 นาย ทนงศักดิ์ อินนอย

0530 นาง นิซารีฟะห เจีะมะ

0531 นาง ปราริชาติ เพียรนภา
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0532 นาง ฮามีเนาะ มหามะ

0533 นาง รัยฮานี บือราเฮง

0534 นาย ชารีฟ นราเกศสกุล

0535 วาที่ ร.ต. มรุต ไชยรัตนทอง

0536 นาง มัชณา แสงเงา

0537 นางสาว นิกัสหมะ นิเดรหะ

0538 นางสาว เอรียา เกตทอง

0539 นาง รัชนี บินยะเตะ

0540 นาง จริยาภรณ ใบกอเด็ม

0541 นางสาว อาซียะห มูซอ

0542 นางสาว อาซูรา อาแวตาเยะ

0543 นาย ณัฎฐเกียรติ ชํานิธุระการ

0544 นางสาว สุปราณี วานิ

0545 นางสาว ฮัสรีนา โตะพา

0546 นางสาว มัสนี ป

0547 นางสาว ไอนา หะยีดือเระ

0548 นาง สมจิตร พรหมสุภา

0549 นาย อนุชา บัวแกว

0550 นางสาว วรรณนูซีลา ยาเต็ม

0551 นางสาว สุดาพร เก็มเบ็ญหมาด

0552 นาย สะแลแม อาแวนิ

0553 นางสาว โศจิภัทร สุวรรณวงศ

0554 นาย นิภัทร เพชรศรี

0555 นางสาว ซันนียะ ดินอะ

0556 นาง มาริสา ชูทอง

0557 นาย อามัดกามิล อูซิน

0558 นาย กามาลูดิง เจะมิง

0559 นาง อรอุมา ปญญโชติกุล

0560 นาย อดินันท ทาหา

0561 นาย วีระโชติ รัตนกุล

0562 นางสาว นูดาร มะเย็ง

0563 นางสาว โนรฮาซีกีน โตะกา

0564 นาย มัสลาน สีออน

0565 นาย เจะรอสลี ดาโอะ

0566 นาย ชวนากร รักเกิด

0567 นางสาว บงกฏ ยะโกะ

0568 นางสาว นูรลุฏฟะห มะโซ

0569 นางสาว ซีตีอามีเนาะ ยีดือเระ
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0570 นางสาว อาดีบะ อีปง

0571 นางสาว คอรีหนะ บือราเฮง

0572 นาง สุไนซะห เจะเงาะ

0573 นางสาว นูรีดา นิสนิ

0574 นางสาว ธัญณภัส ชาระ

0575 นาง โสรยา สัมสูดิง

0576 นาย ยาหยา อะยูยา

0577 นาย เชาวลิต ภูทับทิม

0578 นาง ซูไฮลา กอราบันหลง

0579 นางสาว ซูฮัยนี เจะโมะ

0580 นาย มะลายี ยาสิง

0581 นางสาว นูรีซัน สุหลง

0582 นาย ฮาฟส ยูโซะ

0583 นาง เฉลิมศรี อมรวัฒน

0584 นาย การิมาน มะยิ

0585 นางสาว อุมาภรณ แกวพูล

0586 นาย มะยุรี เจะโซะ

0587 นาง ดาลิซา โกบบาหลี

0588 นาย อาแพนดี สามะ

0589 นางสาว ซูฮัยลา ยูโซะ

0590 นาย ภิเษก ณ นคร

0591 นาง สุณีย นิ่มดวง

0592 นาง สุภรณ สมบูรณ

0593 นางสาว ฟารีนา วงคหมัดทอง

0594 นาย ณธกร พิภัทรอัครา

0595 นาง ดารณี จันทรออน

0596 นาง วีรียา มาลินี

0597 นางสาว จันทรเพ็ญ อิสโร

0598 นางสาว แวตอฮีเราะห แวเลาะ

0599 นางสาว ฟาตีฮะ แวดอเลาะ

0600 นางสาว นูรียะห มะนอ

0601 นาง สุกัญญา ปุโรง

0602 นาง เพียงดาว รอดความทุกข

0603 นาย วิโรจ ชาญแท

0604 นางสาว ปาตีเมาะ สะมาแอ

0605 นาย นิอัสลัน วัฒนศิริวณิชช

0606 นาง ชลธิชา ลิ่มอุสันโน

0607 นาง สุไกรญา นิยมเดชา
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0608 นางสาว อัยลดา มุสลีมาณุกูล

0609 นาง รัชนีกร เดนอุดม

0610 นางสาว มิหละ สุระคําแหง

0611 นางสาว นูรไลลา สะมะแย

0612 นางสาว พัชราภรณ เพชรบูลย

0613 นาย ถนอมศักดิ์ อินทเรย

0614 นาย สุทิพย แกวสุข

0615 นางสาว ฟรซา เงาะ

0616 นางสาว พัชรี เกสมี

0617 นาง ธารรัตน จันทรบุตร

0618 นางสาว กาญจนา หวันเน

0619 นาง สุดารัตน ไกรแกว

0620 นางสาว รัชนี ไกร

0621 นาง พรทิพย หนูอินทร

0622 นาง มารีนา หลําสะ

0623 นางสาว นุสรีนา บินสะแหละหมัน

0624 นาย อัมรัน สาแหละ

0625 นางสาว เสาวภา สะชนะพันธ

0626 นางสาว กชรดา ศิริผล

0627 นางสาว ฮัพเซาะ หะยีดือราปู

0628 นางสาว ดารียะห เวาะปู

0629 นาย ซุกกรี สุหลง

0630 นาย มุสเล็ม ซาเราะ

0631 นาย สาธนิตย ทองหนูนุย

0632 นาง วิมลวรรณ สุทธิพูน

0633 นางสาว ธมนวรรณ ศรีจันทร

0634 นาง อรวรรณ อักษรนํา

0635 นางสาว สุจินดา จันทนา

0636 นาย นายสมหมาย สุกแสงทอง

0637 นางสาว รีดาวาตี รือละ

0638 นาง อาธีรญา หะไร

0639 นาย อิสมะแอ สาเล็ง

0640 นาง รอฮาโย หะยีหมัด

0641 นางสาว มุรณีย อาแว

0642 นาง วนิดา สนิ

0643 นางสาว ฮาซานะห ยามา

0644 นาง เสาวภาค กั๋งเซง

0645 นาย อาซัน สะมะแอ
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0646 นาย อาลาวี สนิ

0647 นาง นิติมา ดอเลาะ

0648 นาง มูนีเราะ ประมูลทรัพย

0649 นาย วุฒิชัย มณีกาญจน

0650 นางสาว ฮิลมาน ยูโน

0651 นางสาว สุกัญญา อารง

0652 นางสาว ฮามียะ คูแซ

0653 นางสาว นูรียะ โอะจิ

0654 นาย นพ สังขไพฑูรย

0655 นางสาว อภาภรณ จันทรคง

0656 นาง ซารีพะ โสะ

0657 นาง ฮามีดะ เจะเฮง

0658 นางสาว อัสหมะ วาเลาะ

0659 นางสาว จันทิมา อินริสพงศ

0660 นางสาว เบญจวรรณ อักษรเกิด

0661 นาย นันทพล พรหมมี

0662 นาง สุนีย สกูลหรัง

0663 นางสาว สุมณฑา โมลิโต

0664 นาย กอซาฟ ซาแม

0665 นางสาว ซารีนา กียะ

0666 นางสาว อาซูรา บือราเฮง

0667 นาย รุสลัน ลาเตะ

0668 นางสาว อาแอเสาะ ดอเลาะ

0669 นาย ปริญญา แกวนพรัตน

0670 นาง พัชรวิภา สิทธิโชคชัย

0671 นางสาว ดวงพร นิ่มนวล

0672 นางสาว บุญญานี สังขไพฑูรย

0673 นาย พีรภัทร สังขไพฑูรย

0674 นาง สมหมาย ศรีสุวรรณ

0675 นางสาว อลิตา ทักษิณาวาณิชย

0676 นาย สุทัศน อัตถเจริญสุข

0677 นางสาว วิชชุดา ทองเขียว

0678 นางสาว นารีรัตน คงชวย

0679 นาย นุรดิน อีแต

0680 นาย จีรศักดิ์ อัตถเจริญสุข

0681 นาง พรพิไล ประแกว

0682 นาย เอกชัย รัตนมณี

0683 นางสาว นูรียะ สามะอุ
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0684 นางสาว อาฟฟะห เจะมามะ

0685 นางสาว ชนญภัสร สงรักษา

0686 นางสาว นารีมาลย มะดิง

0687 นาย คันธวุฒิ พลอยอุบล

0688 นางสาว กมลรัตน ดวงเอียด

0689 นาย บุญลือ นวลจันทร

0690 นางสาว พัชญณัฏฐ ออนทอง

0691 นาย ธนวินท ชัยชนากานต

0692 นาง สายใจ สังหรัตน

0693 นาย มะสูเฟยน บาโงปะแต

0694 นาย ภัทรพงศ เยาวแสง

0695 นางสาว ชลดา สังขเอียด

0696 นางสาว ซูไฮนี แวนะไล

0697 นาย สุวิทย อภิวัฒนวราวงศ

0698 นาย มงคล ชวยหนู

0699 นางสาว ทศพร ทรัพยมี

0700 นางสาว สารีมะห สาเมาะ

0701 นางสาว แวปาตีเมาะ แวบือราเฮง

0702 นาย ฮัมดี โอะหมาน

0703 นางสาว นาบีละ บากอซง

0704 นางสาว ฟารีดา ตาลีอาแฮ

0705 นางสาว นูรมา ดอเลาะ

0706 นางสาว แสงนภา ทั่งโสภา

0707 นางสาว ชุติมา ชูดวง

0708 นาย วิเชาว สุขกา

0709 นาย ดลทิพ หมีนคลาน

0710 นาง คคนัมพร หมีนคลาน

0711 นางสาว ซาลซาบีลา อาบูซาแล

0712 นางสาว อารยา กูมอ

0713 นาย สมภพ รอดคืน

0714 นาง วรภรณ รอดคืน

0715 นาย ประพันธ มณีนิล

0716 นาย สุเมธ ลอยประเสริฐ

0717 นาย สมปอง ลุงบาน

0718 นาย พรสิงห เรืองจักร

0719 นาย เอกพจน เชาวบวร

0720 นางสาว นูรอาซีกีน สามะดอหะแม

0721 นางสาว นิรุสณา สะดียามู
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0722 วาที่ร.ต.หญิง รัตนาภรณ รักพูนแกว

0723 นาย อัดนัน กาเกาะ

0724 นางสาว สายานี เจะกายอ

0725 นาย วิจิตร บุญศรี

0726 นาย มะกือตา แตรอแม็ง

0727 นาง สูไลดา ยากะจิ

0728 นาง มารียะ หะตะมะ

0729 นาย วริยา สงยัง

0730 นางสาว อามีเนาะ ดาการี

0731 นางสาว อานาตี สุทธิพันธ

0732 นาง จีรยา ชํานาญกิจ

0733 นาง นงนุช ยวงใย

0734 นางสาว นูรียา อีแมทา

0735 นาง ลีเพาะ แซหลี

0736 นางสาว วันทา สุขเกาะทวด

0737 นางสาว สิรินันท รัตนะ

0738 นางสาว สะนียะ ละสุสะมา

0739 นาย มูฮาหมัดโยฮัน วารัม

0740 นาง วนิดา โอลําผล

0741 นาย อิกรอม กาซอ

0742 นางสาว มลจิรา เพชรสงคราม

0743 นาง พวงเพ็ชร ชามทอง

0744 นาย สมชาย ชามทอง

0745 นางสาว ฮามีซะห อาแว

0746 นางสาว ชัญญาภัค สิริธันธน

0747 นางสาว อาลาวียะห ดาโอะ

0748 นาย มะบัดรี สาและ

0749 นางสาว ฟตฮียะห อาแว

0750 นาง อารีย อภัยรัตน

0751 นางสาว สายพิณ โปชะดา

0752 นางสาว ศกุลตลา จิโอน

0753 นางสาว นิรินทรา แวบือซา

0754 นาย เจริญศุกร ลาภศิริ

0755 นาง สุกัญญา พรรณตระกูล

0756 นาง ภัทรพร วงศศรีสมุทร

0757 นางสาว สิริลดา เสียมไหม

0758 นาง ตอลาบะ หมัดเหล็ม

0759 นาง อํานวย เซงอิ้น
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0760 นาง กิ่งดาว บุญยะวันตัง

0761 นางสาว ภานี ชูศรี

0762 นาง ครวญศิริ รัตนโกสัย

0763 นาย นายแสละ สันโตะเส็น

0764 นาย อมรเดช ทองโอเอี่ยม

0765 นาย มูฮัมหมัด อิบรอเห็น

0766 นางสาว ธิดารัตน หนูแกว

0767 นาย สุขสันติ์ ชูสุวรรณ

0768 นางสาว แวฮายาตี แวดือราโอะ

0769 นางสาว ไซนับ แวดือราโอะ

0770 นาง รูซหละ บินอาแซ

0771 นาง รุงทิพย วงศอกนิษฐ

0772 นาง จุฑารัตน ตนุภัทรสรณ

0773 นาง กาญจนา มั่นคง

0774 นาย ฉัตรมงคล สาวาโย

0775 นางสาว กูดา กูแต

0776 นาย สมมาตร สุขดํา

0777 นาย ประภาส ขํามาก

0778 นาย สุรตัน อารง

0779 นาง สมรัตน ขํามาก

0780 นางสาว สุมลฑา เณรานนท

0781 นาย ตอเฮ อาลี

0782 นางสาว นูรฟาดีละห มะเด็ง

0783 นางสาว พิมลดา เพชรรัตน

0784 นางสาว อุษณีย เจะฮะ

0785 นาย ปริญญา ถิระวุฒิ

0786 นาง สหัทยา ถิระวุฒิ

0787 นางสาว เบญจวรรณ เอียดนุช

0788 นาง สุดา ไชยบุรินทร

0789 นาย ณรงคศักดิ์ เรืองดํา

0790 นาย ฮูเซ็น ทรงชาติ

0791 นาย นูรูดิน แสงดี

0792 นาย ประวิทย สุขทอง

0793 นางสาว อริสา เพ็ชรคง

0794 นาง นอมฤทัย ยังรอด

0795 นาง ฮาซานะห มามะเร

0796 นางสาว เกตุสุมา ชัยพานิชย

0797 นาง ดรัลพร เมฆฉาย
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0798 นางสาว ไลลา โตะหลง

0799 นาง มะหนูน วาจิ

0800 นาย ธนศักดิ์ เมฆฉาย

0801 นางสาว นูรีดาห ลาแซ

0802 นาย อิมรอน หะยีสามะ

0803 นาง ศุภางค อินทรยอด

0804 นางสาว ตวนฮัฟเซาะห ตวนเด็ง

0805 นาง ฮาลีมะ หะยีสามะ

0806 นางสาว ซาลีนา ดอเลาะ

0807 นางสาว นูรูลอาย มามะ

0808 นาง นิรมล ตวนรอป

0809 นาง ประทุม พิพัฒนวรสกุล

0810 นาง สุภา นวลดุก

0811 นางสาว อัสมะ สถาวรณ

0812 นาง ลัดดาวัลย อบทอง

0813 นางสาว ฟาซีฮะ วอหะ

0814 นางสาว ฟาดีละ ดอเลาะ

0815 นาย ปรีชา พุกจีน

0816 นางสาว พารีดะห เจะกายอ

0817 นาง นางสายใจ บัวแกว

0818 นางสาว สากีตะห ฮาแว

0819 นาย นิรมาณ ดาราแมง

0820 นางสาว ธนพร ฉีดเนียม

0821 นาย ธนาวุฒิ ชัยเดช

0822 นางสาว ฮาลีฝะ ปะดุกา

0823 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีจันทรทอง

0824 นาย ตวนซาเฮะ ตวนปูเตะ

0825 นาย อดินันต ดือราซอลีมา

0826 นางสาว ซาบารียะห เจะฮิง

0827 นางสาว มาซีเตาะ ดอเส็ง

0828 นาย นัศรุณ สลาม

0829 นาง สุไวบะห โดมะดา

0830 นางสาว พาตีเมาะ ตันหยงดาโอะ

0831 นางสาว รัตติกาล ยอดเพชร

0832 นางสาว สุทิศา โรจนรุง

0833 นาง จตุพร ออนรูที

0834 นาย สรศักดิ์ ขาวเนียม

0835 นาง จิรนันต แสงจันทร
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0836 นาย ณัฐพล ศรีสลับ

0837 นาง นันทนภัส บุญมีชัย

0838 นาง วิจิตรา ทองเกิด

0839 นาย กิตติเมธ ใสเกื้อ

0840 นาง เจียมจิตต ณะกะมุสิก

0841 นาย เสกสรรค เพ็งรัศมี

0842 นาย กฤษดา คงจริง

0843 นางสาว สุพัตรา ชุมแกว

0844 นาง นาอีมะห ลอฮะ

0845 นาง วรรณดี สุภากาญจน

0846 นาย พาฤทธิ์ ลอฮะ

0847 นาย สุกิจ เถาถวิล

0848 นาย กิตติคุณ แสงจันทร

0849 นาย ภานุพงศ สุวรรณละเอียด

0850 นางสาว รัชฎาภรณ ชื่นจิต

0851 นางสาว เสาวลักษณ ปาลยะรัตน

0852 นาย ตฤณ สุวรรณนิล

0853 นาง มะลิสา บุญรัตน

0854 นาง อัสมะ มาหะมะ

0855 นาย นัฐวุฒิ แกวมณี

0856 นางสาว นอรไอนี ยูโซะ

0857 นางสาว นูรมา สมการณ

0858 นาย ณรงค เบ็ญสอาด

0859 นางสาว จุฬาภรณ เหตุทอง

0860 นางสาว ปราณี สาและมะ

0861 นาง อารมณ สุขศรี

0862 นางสาว นูรอิสล หะยีแวเด็ง

0863 นาย ธีรยศ เต็มพรอม

0864 นาง ภัทรานิษฐ สุนีย

0865 นาง มณฑาทิพย ชวยศรี

0866 นาย อิดเรส อาบู

0867 นาย สรายุทธ ชวยศรี

0868 นางสาว ตวนซอบารียะห แบแร

0869 นาย อิสมาแอ กือตุ

0870 นางสาว วรรณา ศรีคาม

0871 นาย พิทยากรณ ทิพยพิชัย

0872 นางสาว สุไบดะ บือซา

0873 นางสาว สาลือมา สะตาเร็ง
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0874 นาง นายานา วาแม็ง

0875 นางสาว ชนากานต พลพงศ

0876 นางสาว ฟาดีละห กาเดร

0877 นางสาว อาอีซะห บือราเฮง

0878 นางสาว ปาตีมา กาซอ

0879 นางสาว รอบีอะห หะยีแวสะแลแม

0880 นางสาว ชอผกา หนูรอด

0881 นาย เอกวัฒน วงศพัทธวุฒิ

0882 นางสาว ณัจญวา บิลลาติปชา

0883 นาย วิเชียร นาศรี

0884 นาง นุชรี ชูแสง

0885 นาง เพ็ญณี ศรีสุวรรณ

0886 นาง สากีนะ กือจิ

0887 นางสาว ซัลซาบีลา ดือราซอ

0888 นาย อุดร พรอมมูล

0889 นางสาว ซาบีกะ บือสา

0890 นาย เสรี ลาเมาะ

0891 นาย อภิชาติ ใจสมุทร

0892 นาง สุกัญญา คงเมือง

0893 นาง จารุวรรณ ขําวิชา

0894 นาย สูเปยน อาแว

0895 นาง นางสุพาวดี หนูอุน

0896 นางสาว สุมาลี สุวรรณชนะ

0897 นางสาว ณัชฎาวรรณ รอดการทุกข

0898 นางสาว ฮาซามี นาแซ

0899 นางสาว นาซีหมะ วายะโยะ

0900 นางสาว นัซมี เส็นและ

0901 นาย ภูมิพัฒน ชุมเชื้อ

0902 นาง หัสนะ สาหาด

0903 นางสาว สุไรณี ปาเก

0904 นางสาว โศรญา สะแม

0905 นางสาว สุรีนา แวนิ

0906 นาย เพ็ชรนอย คงเย็น

0907 นาง เรณู สะแหละ

0908 นางสาว จุฑามาศ เพชรสุด

0909 นาง สุทิรา ศุภเศรษฐศิริ

0910 นาย สุพิธพงษ ศุภเศรษฐศิริ

0911 นาง ซัยนับ ซามะ
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0912 นางสาว จุฑาทิพย เสนีย

0913 นาง รําจวน ระฆังทอง

0914 นาย ราวี แวอุเซ็ง

0915 นาย กฤษฎา นิจพันธ

0916 นาย สมวงค แกวเกตุ

0917 นาย ประเทือง อมรวิริยะชัย

0918 นาง ลัดดาวรรณ ยาแบโด

0919 นางสาว ทานตะวัน ฤทธิเดช

0920 นางสาว สดีนา ทุงบาเละ

0921 นางสาว สูไหลา แวสะมะแอ

0922 นาง สุวรรณนีย นิลสุวรรณ

0923 นาย นิภาศ นิลสุวรรณ

0924 นาง กรรณิกา รัตนกูล

0925 นาย พิชัย พวงแกว

0926 นาง สุธาสินี หลําสุบ

0927 นาย สุหรง สมแสง

0928 นาง มาริสา มากเพ็ง

0929 นางสาว พนิดา จันดวง

0930 นาง กัลยา สองเมือง

0931 นางสาว วรรณวรา หวานสนิท

0932 นาง ชุติมา หวันเตะ

0933 นาง วัชราภรณ ชุมศรี

0934 นาย พงษศักดิ์ เชาวนวุฒิกุล

0935 นางสาว ฟาตีนี พิริยศาสน

0936 นาง ฮาบีบาห ยะโกะ

0937 นาง ศรีเพ็ญจา ปมอารี

0938 นาย นิธิณัฏฐ เครือเตียว

0939 นาง ฆอลียะ ตามาต

0940 นาง วันวิสาข เทพเดชา

0941 นาย มุมิน ดือราแม

0942 นาย รอซาลี สะรีเดะ

0943 นาย สันต พรมสร

0944 นาง อารีย เกื้อคลัง

0945 นาย พลากร สุวรรณละเอียด

0946 นาย ยูโซฟ ดอเลาะ

0947 นางสาว นูรา ดอเลาะ

0948 นาย ฮุสนัน เจะอารง

0949 นาย มะหะมะ เจะโด
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0950 นางสาว สวณี ดีพาส

0951 นางสาว นาอีหมะ มาหิเละ

0952 นางสาว แวฟาตีเมาะ เจะเมาะ

0953 นาย ธนพนธ จรสุวรรณ

0954 นาย ณัฎฐเตชัส เชิดชู

0955 นางสาว อาอีซะห เจะโซะ

0956 นางสาว สมใจ ตระกูลกลกิจ

0957 นางสาว รอฮานี และหวัง

0958 นางสาว คารีนา ตาเห

0959 นางสาว ปรียานุช เสนเผือก

0960 นาย อรรถกร คําแกว

0961 นาง พิมลวรรณ ออนประเสริฐ

0962 นาย สุรพล แซอุย

0963 นาย รังสิพัฒน เบ็ญนาวี

0964 นาย ธันวา พยัคฆโยธี

0965 นาง อนงค เปรมปรีดี

0966 นาย ภูไท เอี่ยมระยับ

0967 นาย พันทวี มณีโชติ

0968 นางสาว ฮานีฟา ตอกอ

0969 นาย ยุทธพงษ ครชาตรี

0970 นาย นิอาซิ นิจินิการี

0971 นาย อับดุลอาซิ อับดุลรอมัน

0972 นาง นาอีมะห สามะ

0973 นาย สันติชัย เขงเงิน

0974 นาง จุฑามาศ ฤทธาภัย

0975 นาย อโนชา เหละดุหวี

0976 นางสาว ตวนซากีรา กูมูดอ

0977 นาย อํานวย กองสุข

0978 นาย สุชาติ ทองเสมอ

0979 นางสาว จินดา จันทรพิทักษ

0980 นางสาว จิราวรรณ รัตนนาคินทร

0981 นาง ยุพดี ชวยคง

0982 นาย สุทธิเกียรติ เดชสุข

0983 นางสาว ฮาบีบะห บิลหมาด

0984 นาย มนพ ยกฉวี

0985 นาง ธัญลักษณ จุลิวรรณลีย

0986 นางสาว จนิจตา คงแปน

0987 นาง อุไรวรรณ ศรีเดช
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0988 นาง ธิดา ยามาเจริญ

0989 นางสาว พนิฎา ชุมมิ่ง

0990 นางสาว มะลิสา เหมาะหมาน

0991 นาย สาธร อนุมณี

0992 นางสาว ณิชนันทน รักษาแกว

0993 นาง ฉัตรอนงค สิทธิโรจน

0994 นาง สุพรรณา เสือกลับ

0995 นาง อุไร สาราบรรณ

0996 นางสาว ประไพ ติ่งซุยกุล

0997 นาย สมภพ ทับเที่ยง

0998 นาง อุนเรือน ทับเที่ยง

0999 นาย นิวัน นิโซะ

1000 นาย สกล แสงกุล

1001 นาย สุริโย คงเซ็น

1002 นาง ยุพิน อินแปน

1003 นางสาว รุสนี แมนจิ

1004 นางสาว สุนิสา แกสมาน

1005 นางสาว ซาฮูรา อับดุลเลาะ

1006 นาย อยุทธ มือเสาะ

1007 นางสาว นูรีซัน เตะตานิง

1008 นางสาว นูรีฮัน เจะแต

1009 นาง มูรีนา เลาะโอะ

1010 นาง นูรีหยะ อาแว

1011 นาง มาดีฮะ มะลี

1012 นางสาว มาซีเตาะห หะมะ

1013 นาง อามานี เจะเลาะ

1014 นางสาว มาเรียม โตะแวอาลี

1015 นางสาว นูรีฮัน สะมะแอ

1016 นางสาว วรรณี อุยสกุล

1017 นางสาว ไฮฟะ ยีกาเดร

1018 นาง สุภาวดี อรรคฮาด

1019 นางสาว ตามีนี อาแว

1020 นาง ครีเยาะ เจะแว

1021 นางสาว ฮามีดยะห สาและ

1022 นางสาว ซัลวา เงาะ

1023 นาง เยาวรัตน พงศดารา

1024 นาง สุวรรณี นวลเกลี้ยง

1025 นาย สมชาย สุวรรณชนะ
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1026 นางสาว นูรไลลา อับดุลกาเดร

1027 นางสาว นรูมา วาป

1028 นางสาว มาซียะ บาเหมบูงา

1029 นางสาว พาตีเมาะ ฮามิดง

1030 นางสาว ไซนะห เจะสะนิ

1031 นางสาว อิฮซาน ดือลามะ

1032 นางสาว นิตยา แกวเมฆ

1033 นางสาว วิลดา ดือราซอลีมา

1034 นางสาว ฟาตีฮะ อาแว

1035 นางสาว ฮัมดียะห ปะแดปูซู

1036 นางสาว ซูซานนา มะ

1037 นางสาว อรนุช เปาะแต

1038 นางสาว อนาสีฮา ยูโซะ

1039 นาง ออนฤทัย อังศุวิริยะ

1040 นาง แวลีเมาะ บุตตะ

1041 นาย พรชัย กลัดเข็มทอง

1042 นางสาว ขวัญจิตร ยอดพรมทอง

1043 นาง ถนอมศรี สุวรรณโณ

1044 นาง สมทรง ยีหรีม

1045 นาง ขวัญสุดา สังขพันธุ

1046 นางสาว แวหะมีดะฮ มะแอ

1047 นางสาว เดือนฉาย โชคอนันต

1048 นาย นพสรณ วงษขจรเลิศเมธา

1049 นางสาว ฟารีซัน ฮามะ

1050 นาย มูหัมมัดอัฟวัน ลีมอปาแล

1051 นางสาว ไวษรี ดารากุล

1052 นาย ซุลกิฟลี สาหะ

1053 นางสาว สมฤทัย พิทักษนิระพันธ

1054 นาง ธิดา จันทรเทพ

1055 นาย ยูโซะ ดือเลาะ

1056 นาย ซูเปยน อาแว

1057 นางสาว พัชราภรณ ชัยศิริ

1058 นาง โสภิต ไชยสุนทรกิตติ

1059 นางสาว วลัยลักษณ ปนมี

1060 นางสาว หายาตี วาเงาะ

1061 นางสาว เรวดี พุทธรัตน

1062 นาง เอมอร ชะหนู

1063 นางสาว อัญชลี ดิเส็ม
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1064 นางสาว สารีณี หะเเวบือซา

1065 นาย วันเฉลิม บุญสง

1066 นางสาว นูรพีรเดาซ เจะหลง

1067 นางสาว กัรตีณี เย็ง

1068 นางสาว นรี บุญลาภ

1069 นาย วิษณุ กสิกรรมไพบูลย

1070 นางสาว สุภาวดี แกวพิทักษ

1071 นางสาว กรวีร สุวรรณจํารูญ

1072 นางสาว กัญเปมฐิษา แกลวทนงค

1073 นางสาว ลัดดาวรรณ นวลสงค

1074 นาง ดรุณี เพชรพันธุ

1075 นาง กษมา เพ็ญนิ่ม

1076 นาย อุทัย เส็มยง

1077 นาง เสาวคนธ รักษหนู

1078 นางสาว อรอนงค คงทอง

1079 นาย ธนกฤต นุยกูลวงศ

1080 นางสาว รุสนา เตะหมาน

1081 นาง สุภาวดี เยาวกุล

1082 นางสาว บงกช เจะนิ

1083 นางสาว ฮาลีเมาะ ยือเลาะ

1084 นางสาว อัยเซาะห สมาแห

1085 นางสาว คูดัยละห มะมิง

1086 นาง รอฮีดะ หามะ

1087 นางสาว พิมลแข รอดสั้น

1088 นาย ริซกี สาระ

1089 นางสาว สือเมาะ มุสตอปา

1090 นาย ประภาส สงบุตร

1091 นาง ปรางทิพย ศรีรุจี

1092 นาง ขวัญตา มีชู

1093 นาย จักรพันธ ชูสุวรรณ

1094 นางสาว จารุวรรณ รักษาแกว

1095 นางสาว เบญจวรรณ คงมีสุข

1096 นาย อภินันท หอยแกว

1097 นาง ปานจิต หอยแกว

1098 นาย ลุกมัน เจะมะ

1099 นางสาว มีลา มูซอลี

1100 นาง ฮารีสะ สนิทวาที

1101 นาย สุกนตธี สงเดช
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1102 นาง ผาสุข ผอมสวัสดิ์

1103 นางสาว ฮาซีหมะ มะยาซิง

1104 นาง คนธรส นนทิการ

1105 นางสาว อภิรดี ทองรอง

1106 นางสาว แนลลี่ อั่งเต็ก

1107 นาย ศุภฤกษ สุวรรณรัตน

1108 นาย ธีรพล มาถนอม

1109 นางสาว ตัสนีม สัสดีกุล

1110 นางสาว อามานี ดะแซ

1111 นาง วิภาดา คงเซ็น

1112 นางสาว กมลรัตน ศรสุริยวงศ

1113 นางสาว อรุณี อีแต

1114 นางสาว อารีนี ตุหยง

1115 นางสาว ซูรายา ดือเระ

1116 นางสาว อะหลัน มะมิง

1117 นางสาว ฟูดีละห มะหะมะ

1118 นาย มนัส ศรบุญเอียด

1119 นางสาว ซากีลา แวสนิ

1120 นาง ฮานีฝะ สะอีด

1121 นางสาว สุมาลี แกวฤทธิ์

1122 นางสาว ไลลา ยูโซะ

1123 นางสาว ไซนะ หะยีลาเตะ

1124 นาง ซากียะ เจะอีแต

1125 นางสาว อาอีเซาะห สุไงบารู

1126 นางสาว โซเฟยนี สูแว

1127 นางสาว นิเมาะ ยูนุ

1128 นาง ฮาสานะ สะระยะ

1129 นางสาว รอกีเยาะ มูซอ

1130 นางสาว นูรไอนี หะยีสาแล

1131 นาง โนรีนา หลีเส็น

1132 นาย ปรีชา ถิ่นนัยธร

1133 นางสาว ฑิตฐิตา จันทรกรัด

1134 นางสาว สุรัยณี เจะบือราเฮง

1135 นาง นภสร สุริวงศ

1136 นางสาว ซามีฮะ ยะเอะ

1137 นางสาว ดารณี เจะกอบะ

1138 นางสาว อัสลีนา อินทรีย

1139 นางสาว อัสมะ มามุ
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1140 นาง รอมือละ ชวยกลับ

1141 นาย อริญชัย หลงเก

1142 นางสาว รัตนพร กายแกว

1143 นางสาว โสรญา สงบดี

1144 นางสาว นัทสิมา หมัดสา

1145 นาย ซูไฮดี หะแว

1146 นางสาว แวสือนะ อาแวกือจิ

1147 นางสาว อัสมาศ แยนะ

1148 นาย สมชาติ จิตราวุธ

1149 นางสาว ทัศนียา สาเมาะ

1150 นางสาว ฉัตรวรุณ ประหยัดทรัพย

1151 นางสาว สิริเพ็ญ เพ็ชรคม

1152 นางสาว พัฒนชินี สันติกาญจน

1153 นางสาว อัษณา ยาหลี

1154 นางสาว มัติกา บูเก็ม

1155 นางสาว ฮัสมา ปงเตะ

1156 นาง เลอลักษณ แซตัน

1157 นาง กูปนุ ยังปากน้ํา

1158 นาง อรยา สาและ

1159 นางสาว วรารัตน ทุมสิงห

1160 นางสาว ณัฐวรรณ ชูมาลี

1161 นาง สุขุมา นิลรัตน

1162 นางสาว สุไฮนี แวกุโน

1163 นาย นิเฮง นิจิ

1164 นาง นาริน เสียมไหม

1165 นาง ลําเยา กังแฮ

1166 นาง กรรณิการ ปนทองพันธุ

1167 นางสาว นุรมา ดือราแม

1168 นางสาว สุณีย เหมหมัด

1169 นางสาว กนกกาญจน ดับพันธ

1170 นางสาว สุรัตนสวดี แซแต

1171 นาย เอกชัย อาญาพิทักษ

1172 นาง มนิษฐา แกวมณี

1173 นาย รวมศักดิ์ หวันสบูดิน

1174 นาย ณัฐพงศ อินทองคํา

1175 นางสาว ฟาดีละห ปาตี

1176 นางสาว ซูหรัยญา หนูหนุด

1177 นาง มิรันดา ศรีราช
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1178 นางสาว แวฆูลียะห แวอาแซ

1179 นางสาว วนิดา หนูเจริญ

1180 นางสาว อชิรญา มุลิกะบุตร

1181 นาย คุณากร เตกฉัตร

1182 นางสาว นีสรีน สาเระ

1183 นางสาว มารียะ ดายามา

1184 นาง ูวัยรียะห คงยัง

1185 นาง ซูไรดา หะเดวา

1186 นาย มาฮาดี หะเดวา

1187 นางสาว ดารียา ยูโซะ

1188 นาง เจะซานารียะ หะยีเจะซอ

1189 นางสาว นางสาวไฮฟะห เจะซือนิ

1190 นาง ซารีพะ เจะอาลี

1191 นางสาว ลาซียะ มะลี

1192 นาย วรากร รักบํารุง

1193 นางสาว อามีเนาะห ลาเตะ

1194 นางสาว สุวพิชชา ไฝฝน

1195 นางสาว นงลักษณ หลังเจะนุย

1196 นาย อภิชาติ ไชยจิตต

1197 นางสาว นิฟารีซา ตะมะงา

1198 นาง ปาตีเมาะ สาและ

1199 นางสาว จุลจิรา ลาหับ

1200 นางสาว นุสรา หนุหมาน

1201 นางสาว ษานะ หมัดหมาน

1202 นาง นภาพรรณ ศรีลมุล

1203 นาย ธีรพิชญ แกวมี

1204 นางสาว อารยา ราตรีพฤกษ

1205 นางสาว อมรรัตน ดวงดล

1206 นางสาว จิตตรัตน นมจันทร

1207 นางสาว นุษรา ยาหลี

1208 นาง สุนิตา พึ่งแพง

1209 นางสาว สาธิตา มากเพชรศรี

1210 นาง กิตติยา ชวยมั่ง

1211 นางสาว ดวงธิดา จันทรอักษร

1212 นางสาว สูไฮดา แลแดสรี

1213 นาง นัยนา เทวรักษ

1214 นาย อาเซ็ง สนิ

1215 นาย สุวิทย ออนทอง
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1216 นาง เรวดี วุนบัว

1217 นางสาว โนรี อํามาตยนิติกุล

1218 นาย เฟาซี ดํายูโซะ

1219 นาย อีบือราเฮง มือเสาะ

1220 นางสาว สาปนะ ฮะชา

1221 นาง มยุรีย มือเสาะ

1222 นางสาว อัสลีนา จิงดารา

1223 นาง นวลนิตย อรรถานุรักษ

1224 นาย เสรี โตะเด็น

1225 นาย วิโรจน สมพงศ

1226 นางสาว ญาดา ชํานาญเกียรติ

1227 นางสาว สรญา แซลิ่ม

1228 นางสาว อภิรดี ศรีสุวรรณ

1229 นางสาว อนันญา กําเหนิดดี

1230 นาง ศุภรัตน จันทรเทพ

1231 นาย นายมะอาซัม อะโรม

1232 นาย อุสมัน กาเซ็ง

1233 นางสาว มาซีเตาะห แวยูโซะ

1234 นาง นิรมาลย ดือราซอ

1235 นาย บํารุง หนูอินทร

1236 นาย ขจรศักดิ์ ไชยนาพงศ

1237 นาย ประเชิญ โนรดี

1238 นางสาว สุฮัยณีย มาหะมิง

1239 นางสาว กนกกาญจน ขวัญทอง

1240 นางสาว สาเราะ ดอเลาะเซ็ง

1241 นางสาว นันทิวา ทองนุย

1242 นาย อาซิด ดาโอะ

1243 นาย มะยาดี แวกุจิ

1244 นางสาว อามีเนาะ อุเซ็ง

1245 นาง ซาซียะ มามะ

1246 นาย มะรุสตา สะมะแอ

1247 นาง วิทัศนีย พวงแกว

1248 นางสาว รุสนี แซกระดี

1249 นางสาว ฟาดีละห มามะ

1250 นาย อับดุลเลาะ ดาหะแม

1251 นางสาว นารีนันท หะยีลาเปะ

1252 นาง เรืองรอง จินดารัตน

1253 นาง ชนิศา ไชยประดิษฐ
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1254 นาง สุธิดา พรหมดํา

1255 นางสาว อาซีซะฮ วาลง

1256 นางสาว ลัดดาวรรณ ดํานาคแกว

1257 นางสาว ซูรียานา บานอ

1258 นางสาว ซากีนะ ดอละ

1259 นางสาว นัทชญา ตั่นหุย

1260 นาย ซอบรี ยีปาโละ

1261 นาง อรวรรณ เทพรักษ

1262 นางสาว การีหมะ ดือราแม

1263 นาย ศักดิ์กยะ บุญรอด

1264 นาง ศิราภรณ คงอาวุธ

1265 นาง ซูไรยา ดะเสะ

1266 นางสาว อานีซะ แยกาจิ

1267 นาย ธีระพล คงอาวุธ

1268 นาย วีรนันท ปูโรง

1269 นาย สิน กลับกลาย

1270 นางสาว ศุภลักษณ สิงหแกว

1271 นาย เนติวัฒน สิงหสุวรรณ

1272 นางสาว รัตติญา คงมาก

1273 นางสาว พาตีเมาะ สายาดะ

1274 นางสาว สารีผะ มะเกะ

1275 นางสาว อาภาพร ชูแสง

1276 นางสาว สิวิมล วังโยธา

1277 นางสาว มัณฑนี แสงพุม

1278 นางสาว ฮาสานะ ยะวอ

1279 นางสาว นิภาวรรณ มันยะ

1280 นางสาว ณัฐวรา หอมเกตุ

1281 นางสาว ณิชาภา ฆังคะมโณ

1282 นางสาว ซูไรดา สาเฮาะ

1283 นาง โสภา นภานิวัติกุล

1284 นาง ศรีสวาส จิตหวัง

1285 นางสาว ผกายแกว ดําสม

1286 นางสาว ละอองทิพย ขาวเนียม

1287 นางสาว ดารินทร บุญเดช

1288 นางสาว ซากีเราะ โตะกูบาฮา

1289 นางสาว เมริษา ศรีละมุล

1290 นาย มาหามะฟาริก ตาเละ

1291 นาง ฑัณติยา กาเลี่ยง



35

เลขที่ผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล

1292 นาย กฤติน สุขสนิท

1293 นางสาว มาลี ดวงมาก

1294 นางสาว มารีนี กาซอ

1295 นางสาว ดํารงศรี ไหมทอง

1296 นาง สุมาวดี ณะไชยลักษณ

1297 นางสาว ภัสสร อิณยโณ

1298 นางสาว นุชรีย ทองบางพระ

1299 นาง กีญพัตร เพชรมณี

1300 นาย เทพนรินทร นราวิทยเสรี

1301 นางสาว รุสนานี สาเมาะ

1302 นางสาว ปาลิกา เจริญสุข

1303 นาย พิลือ เขียวแกว

1304 นาง วรรณา เขียวแกว

1305 นางสาว จุฑารัตน รอดเสน

1306 นาย สุรเชษฐ หามะ

1307 นางสาว อาอีเสาะ อาแด

1308 นางสาว ปาตีเมาะ ตอปอ

1309 นางสาว รุสนา จิใจ

1310 นางสาว ตวนการตีนี โตะกูบาฮา

1311 นางสาว จุฑารัตน พูนนวล

1312 นางสาว โนรีย ขมิโดย

1313 นางสาว สุวิมล แซเฮง

1314 นาง พัฒนี พุกเกลี้ยง

1315 นาง นพรัตน นวลหวาน

1316 นาย อมรวัฒน นวลหวาน

1317 นาง สุจิตตรา อวะภาค

1318 นาง ประทีป ปนทอง

1319 นาง นิรมล มุสิกรักษ

1320 นาย พงศศักดิ์ จันทรทอง

1321 นาย ศุภริศร แสงอรุณ

1322 นาง ธัณภวรัตน จันทรนวล

1323 นาย ประดับ ออนจีน

1324 นาย ทุม ไชยมิตร

1325 นาย สิทธา วิเชียรบุตร

1326 นาง พรพิมล ศรีเพ็ญ

1327 นางสาว อามีเนาะ แวมะแซ

1328 นางสาว พัทลีนา วาเด็ง

1329 นางสาว ฟารีซา ดอโบะ
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1330 นางสาว ปทมาวาตี หะยีเซ็ง

1331 นางสาว ไซนุน ฮายอ

1332 นางสาว แวใมมูเนาะ แว

1333 นาย พิชัย เทิดธรรมปราการ

1334 นางสาว อุษณา มรรคาเขต

1335 นาง ศิรานันท บุตรบุรี

1336 นาง อุไร คงแสง

1337 นางสาว ฟาซียะห ดามิห

1338 นาง แฉลม เพ็ชรนิล

1339 นาง ญาณิศา นอยสราง

1340 นาง สปเนาะ กะโด

1341 นาง อามีเนาะ หมีดเส็น

1342 นางสาว ทัศนีม บินอูมา

1343 นาง ฮาสานะ เรืองนาม

1344 นาง แวมารียัม สาและ

1345 นางสาว ซูนีตา มะเซ็ง

1346 นางสาว อัฟเสาะห กาซอ

1347 นาง อัสรา แอวัน

1348 นางสาว จีรณา รอถา

1349 นางสาว ฮับเซาะ ฮาแว

1350 นาง ซูนารีตา มูรอแม็ง

1351 นาย ภานุวัฒน พรหมสังคหะ

1352 นาย อดิศร ชุมคช

1353 นางสาว สูไรนี รักษอาณา

1354 นาง นิลเนตร สุขขัง

1355 นางสาว นุชรัตน นวลดี

1356 นาย ภานุมาศ สุขขัง

1357 นาง นิชานันท ทองฉิม

1358 นางสาว การีหมะ จารู

1359 นางสาว ซาบารียะห สามะ

1360 นางสาว อามีเนาะ เจะมะ

1361 นางสาว ฮาลีเมาะ ดอมารอ

1362 นาย ภิโรสันต สามะ

1363 นางสาว วรัญญา ชุมประเสริฐ

1364 นางสาว สามีฮะ บอแย

1365 นาย อนันท พรมนิน

1366 นาง สุวรัตน นพฤทธิ์

1367 นาย ศักดิ์ดา กรุณากอ
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1368 นาย แวอิลยัส อีบุ

1369 นาย อัษฎาวุธ ศิริธร

1370 นาง วรรณฤดี พฤกษศรี

1371 นางสาว พรศรี บุญเต็ม

1372 นาย นัซรุดดีน แวดือราแม

1373 นางสาว มารียานี ฮารง

1374 นางสาว ฟาริดา มูเก็ม

1375 นาง อาซีมะ เจะโซะ

1376 นางสาว ปริศนา มณีรัศยากร

1377 นางสาว ภัทรวดี หนูชุม

1378 นาย อาติฟ หะยีอีแต

1379 นาย ฮัมดี ดอลอ

1380 นาย วีรศักดิ์ เบญอะหลี

1381 นาง วรรณดี เจะตาเหร

1382 นาง อรวรรณ บุญเรือง

1383 นางสาว มายีดะห ดือราแม

1384 นาง วไลภรณ สุขทร

1385 นางสาว สุภาพร สาครรัตน

1386 นาย พิเชษฐ สุขทร

1387 นาง อรัญญา นาครอด

1388 นาย สุพจน ลื่อเทง

1389 นางสาว ปยะภัทร เรืองสงฆ

1390 นาง วันดี คงสีพันธ

1391 นางสาว รอฮีหมะ เจะอุบง

1392 นางสาว รัศมี สุกูหะมะ

1393 นางสาว เสาวลักษณ รักทอง

1394 นางสาว รอยมี่ ยะผา

1395 นาง มายูรา บีมา

1396 นาง รสนา มะลี

1397 นาย ธีระ เยาเฉื้อง

1398 นาย อนุชา ตันปติกร

1399 นาง จิราณี ดุลยธารา

1400 นาง เจะอาซีซะห เบ็ญฮาวัน

1401 นาง กัลญา บุญยะเดช

1402 นาง กฤติญา วิชัยดิษฐ

1403 นาย อุสมาน บือราเฮง

1404 นางสาว แวพาดีละห สือแม

1405 นางสาว อัมพวัน เพ็งรักษ



38

เลขที่ผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล

1406 นาง ศุณี ไชยมล

1407 นาย บุญเรือง ขาวนวล

1408 นางสาว ตวนนูรียะห ซารี

1409 นางสาว ปาตีเมาะ แวนิ

1410 นาง สุไวยา สุวรรณกิจ

1411 นาย วรวิทย นาหาบผล

1412 นาย สามัน ดอเลาะ

1413 นางสาว วสุนันท เจียนซี

1414 นาย ฉัตรชัย ขวัญแกว

1415 นางสาว อูลัยยา มุ

1416 นางสาว ขวัญจิต แมเลาะ

1417 นางสาว ซามีณา วายะโยะ

1418 นาง ซูไรดา มาแจ

1419 นางสาว ซูวีลา สะมายอ

1420 นาย ฮารีปน มิสลิมิน

1421 นางสาว ติยาพร อรรถชัยยะ

1422 นางสาว อามณี สาและเระ

1423 นาย มะยากี ดาหมิ

1424 นางสาว ทัศนสุดา บัวแกว

1425 นาย อาซิป อูเซ็ง

1426 นางสาว นีซเราะห ซารีซา

1427 นางสาว ธันวา ชุมภูประวิโร

1428 นางสาว วนิดา อั้งกี่

1429 นาง จรรยา ชูมณี

1430 นาย อดินันต ยามาสัน

1431 นาย สรพงษ ขุนเจริญ

1432 นาย ศักดิ์ดา ศังกรนิติ

1433 นางสาว ชีวรัตน บุญวงศ

1434 นาย ประชา หนูหมาด

1435 นาย บรรยงค สมสุข

1436 นาย นพพร นิลรัตน

1437 นางสาว ปยาภรณ แกวรักษ

1438 นางสาว ชนาทิพย ทองไซร

1439 นาง จรรยาภรณ จันทมาศ

1440 นาย ปรีดี เรืองพูน

1441 นางสาว จิราพร บุญฤทธิ์

1442 นาย ประกิต กัลยา

1443 นาง มาลิน แกวมูณี
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1444 นางสาว อัจฉรา เพ็ชรประสิทธิ์

1445 นางสาว มารีนา บือราเฮง

1446 นาย มนัส มะแซ

1447 นางสาว วนิดา มีจันทร

1448 นาย ดานิช ดิงปาเนาะ

1449 นาย ศราวุฒิ หนูเกิด

1450 นาง บุญจิรา คงดวง

1451 นาง พัชรี นุยผอม

1452 นาย สุรศักดิ์ จันทรกลับ

1453 นาย นิรัญณภัทร หนูเกื้อ

1454 นาง อภิญญา กอเด็ม

1455 นาย อบีลุกมาน โตะลากอ

1456 นาย ฮัสนาน หะยีเจะเลาะ

1457 นาง จิรภา แผนทอง

1458 นาง รุสนียา หะยีเจะเลาะ

1459 นาย อุมาราญ มะแซ

1460 นาย ชุมพล ตันกุลโรจน

1461 นาย อับดุลเลาะ สะรี

1462 นาง นูรซัยตูลอัคมาล แวมะ

1463 นาย ซาการียา มะบากอ

1464 นาย อําพล แกวเกื้อ

1465 นางสาว จารุวรรณ ทิพยทอง

1466 นาย ธํารงค หิรัญโยดม

1467 นาย พัทธนัย จอเอียด

1468 นาง พรทิพย ศรีสุวรรณ

1469 นางสาว นูรุลอนูซะห สาและ

1470 นาง ลัดดา อาแวบือซา

1471 นาย มณเฑียร รัตนตรัง

1472 นาย สอาด เหล็บหนู

1473 นาง ธวัลรัตน ชโยบุญญรัตน

1474 นางสาว ไลลา โสะตา

1475 นาย นที จิเหลา

1476 นางสาว กัณทิมา สุขรักษา

1477 นาง รสสุคนธ ศรีปรางค

1478 นาย ชวนากร ศรีปรางค

1479 นาย ณรงค ปากบารา

1480 นางสาว อาซียาห ตะเยาะ

1481 นาง ธิดา สรรเกียรติกุล
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1482 นาง รอฮาณีย ยูโซะ

1483 นาย ประเสริฐ เมืองทวี

1484 นาย สันทนา ดือเระ

1485 นาย ราชนรินทร รุงกระจาง

1486 นาย มันโซร ดอเลาะ

1487 นาง สุณิภัค สัญจร

1488 นาย ศักดิ์ดา อาดํา

1489 นางสาว อารีณา บินวาณิช

1490 นาง พรทิพย พลิพันธ

1491 นางสาว ฮัสนะ บือราเฮง

1492 นาย นายยูสนิง หะมะ

1493 นางสาว นูรียะ มูซอดี

1494 นาง แวมีเนาะ มะรือสะ

1495 นาย สุวัฒน ทองเล็ก

1496 นาง รอฮานี เจะแม

1497 นาย คอปซาฟร มะลิแต

1498 นางสาว ยูรีนี มูเนาะ

1499 นางสาว วาสนา หะยีอาซา

1500 นาย ภีษกร สุขขะ

1501 นาง ปยวรรณ จรประดิษฐ

1502 นางสาว เจนจิรา พันธกุล

1503 นาง สอาดะห กาเร็ง

1504 นาย อาเฟนดี ดอเลาะ

1505 นาง วิภา คูณศรี

1506 นางสาว รูซีลา โตะกีเล

1507 นางสาว ทวินันท ยกฉวี

1508 นาย ชฎาภรณ จรประดิษฐ

1509 นางสาว พัทราวรรณ บุญประกอบ

1510 นางสาว รอซีดะห สนอมวงศ

1511 นาง สุนิสา พูนสง

1512 นางสาว อาภาภรณ ษรภักดี

1513 นาง สุพรรณี สมัครพงศ

1514 นางสาว รุชดีย หมัดปลอด

1515 นางสาว กิตติยา จํานงค

1516 นางสาว ซอบารียะห สาแลมัน

1517 นางสาว วันวิวาห นาเลื่อน

1518 นาง นิฮายาดี หมันหมาด

1519 นาย จิตตเวช เกตุชู
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1520 นาย ฐาดิลก ราชพลี

1521 นาย มะยา ยูโซะ

1522 นาง อาทิตยา ชูบุญสง

1523 นาย ซอลาฮุดดีน เจะเกาะอูเซ็ง

1524 นางสาว กนกวรรณ กกใหญ

1525 นางสาว กนกรัตน เกื้อรอด

1526 นาง จุฑาทิพย เพ็งแกว

1527 นางสาว อารอฟะห ชาญน้ํา

1528 นางสาว หนึ่งฤทัย แกวสลํา

1529 นาย นพพร สมจิตต

1530 นาย อดิศักดิ์ หวันประรัตน

1531 นางสาว อิลฮัม มะดีซู

1532 นาย ประเสริฐ นันทธนาวุฒิ

1533 นางสาว ซูมัยยา บาเหะ

1534 นาง ฟาดีละห ยะโกะ

1535 นางสาว กาตตินา ยูโซะ

1536 นางสาว ซูรีนา สามะ

1537 นางสาว ฮัสนะห กาจา

1538 นาง วิสริยา แกวเนียม

1539 นาง ศิริมาศ รุยไกรรัตน

1540 นาง สุชาดา โสดแกว

1541 นาย ยุทธภูมิ รุยไกรรัตน

1542 นาง มลฤดี วั่นเสง

1543 นางสาว ไอลดา ฉีดอิ่ม

1544 นาง นัฐศมน สุขเอก

1545 นาง สาลียา เกลี้ยงเมือง

1546 นางสาว วิภาดา สุขศรี

1547 นาง ศิรัญญา ทองประศรี

1548 นางสาว ขวัญธิดา ชลธาร

1549 นางสาว สุริยา เจะตุหมัน

1550 นางสาว ซอฟยะห เหล็มแอ

1551 นางสาว ฮุสนา อาแซ

1552 นางสาว นูรีดา สาและ

1553 นาย อุสมัน ดอเลาะ

1554 นาย อํานาจ ทองผอม

1555 นาง ณปภัช รัตนบุรี

1556 นางสาว ฟารีดา แวยามา

1557 นางสาว นาสือเราะ อาลี
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1558 นางสาว ชมพูนุช จันทรรุงเรือง

1559 นางสาว อมาณี มะเกะ

1560 นาง ประกายดาว สุขเสน

1561 นาย กรีฑาพล จิตประพันธ

1562 นาง พัชริดา บุญเมือง

1563 นาย เชษฐา ศรีนวลขาว

1564 นาง อุทัยวรรณ กําเหนิดฤทธิ์

1565 นางสาว จิตติมา สังขสุวรรณ

1566 นางสาว นาวารี ลอนิ

1567 นาย ปยพงค จิเบ็ญจะ

1568 นาย ซําสุดิน หามะ

1569 นางสาว สุจิตรา ทองดําริห

1570 นางสาว สุพิชฌาย ศรทอง

1571 นาย นคร กาเหย็ม

1572 นาง วนิดา เกื้อประโยชน

1573 นาง ผานิต คงวัดใหม

1574 นาย จิระพันธ จันทรเทพ

1575 นาย ธีรนันท เจียมจราพันธ

1576 นางสาว กรรณิการ ชวยชู

1577 นางสาว มูนีเราะห มูดี

1578 นางสาว วลินทรกร รักรวม

1579 นาย สุทัศน วรรโณ

1580 นาย คอง พุมนวล

1581 นางสาว ฮาซานะ แวอาแซ

1582 นาง ประทีป ภักดิ์ชวย

1583 นางสาว สาลีปะ เจะเงาะ

1584 นางสาว โชติมา นวลแกว

1585 นาย การียา ยือแร

1586 นางสาว ดารารัตน นาคเรือง

1587 นาย อดินันท หะยีสามะ

1588 นางสาว มารีนา สะอะ

1589 นางสาว นิอาอีเสาะ มูนอมาแนง

1590 นางสาว เจะฟาตีเมาะ เตาะสาตู

1591 นางสาว สุกันยา หมะหลี

1592 นาง เกษศิรินทร สมแกว

1593 นางสาว วรรณศิกา สามารถ

1594 นาย ประภาส ชวยนุกูล

1595 นาย พิเชษฐ ศักดิ์แสง
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1596 นาย สราวุธ ขวัญดํา

1597 นางสาว อามีเนาะ ลือแมตูซง

1598 นางสาว นูไอนี มะมิง

1599 นาง สุวดี จันกระจาง

1600 นางสาว สารีหมะ มะลี

1601 นาง นดา ลาเตะ

1602 นาย พีระพล ธนเดชาสิทธิ์

1603 นาง เจนณิสตา ธนเดชาสิทธิ์

1604 นาย สมนึก จันทรเหมือน

1605 นาง วันเพ็ญ บุญรัตน

1606 นาง เจียมจิตต ปยวาจานุสรณ

1607 นางสาว กัรตีนี ดีเยาะ

1608 นางสาว ปาริตตา ลารีนู

1609 นางสาว จิราวดี ประสมศรี

1610 นาง จินดาพัฒน ศิริสวัสดิ์

1611 นาง ธัญนฎา ประศาสนศิลป

1612 นาง สุจินต มัจฉาชาญ

1613 นางสาว สุกัญญา บูรณะศิลป

1614 นาย อนุพงษ ชํานิไพบูลย

1615 นางสาว จิตตรา ถกเอียด

1616 นาย ธีระ ประศาสนศิลป

1617 นางสาว รูซียะ ยีปาโละ

1618 นาย ไพโรจน แสงจง

1619 นาง ปราณี คําเรือง

1620 นาง รุจิเรข หนูรัตน

1621 นางสาว นูรฮายาตี มะรอนิง

1622 นางสาว สุภัตรา หนูวงษ

1623 นางสาว เสาวภา เทียนเตง

1624 นางสาว ชาลิณี ทองนิมิตร

1625 นางสาว อัสมา มะดิเยาะ

1626 นาย วรเวทย สุวรรณ

1627 นางสาว รอบียะ ดอเลาะ

1628 นาง ขนิษฐา สุวรรณ

1629 นางสาว นูรมา ซง

1630 นางสาว ธุมาวลี เอียดแกว

1631 นาย ธีรพจน บัวสุวรรณ

1632 นาง วรรณาพร บัวสุวรรณ

1633 นาง เปลี่ยนรัฐ เพิ่มพูล
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1634 นาย อับดุลเลาะ ดาแม

1635 นางสาว เมธวดี เหล็มและ

1636 นาย ดรุนัย สุภัทรสมัย

1637 นาง รูวัยดา อุเซ็งลานง

1638 นาง สีตีนุร อาแซ

1639 นาง ฮามีดะ ตาเหร

1640 นางสาว ภัทราภรณ เสมอภพ

1641 นางสาว นัยนา มะแซ

1642 นางสาว ฮีดายะ ปูเตะ

1643 นางสาว สโลมา ลาไหน

1644 นาย ไกรวิทย จันวินิจ

1645 นางสาว พัทธนันท ไหมละเอียด

1646 นางสาว จิรา นิลละออ

1647 นาย สินทรัพย กิ่งวิชิต

1648 นางสาว นุชนาถ ชวยสง

1649 นาย แกนเพชร พรหมศิริ

1650 นาง เอมอร เหลาะเหม

1651 นาย ประเสริฐ อาจหาญ

1652 นาย ทิวากร สุขเรือง

1653 นาย วสันติ์ ยังสังข

1654 นาง พรรษพร อินทรทองปาน

1655 นาง ชฎาภรณ ไชยแพทย

1656 นาย สรวุฒิ อรุโณทัย

1657 นาย สุวิทย ชุมเชื้อ

1658 นาย นูรูมัน มามะ

1659 นาง สุกัญญา ลัสมาน

1660 นางสาว คารีนา ขาวบุตร

1661 นาย ไบตุลมาลย อาแด

1662 นางสาว นิสุไลดา นิโซะ

1663 นาย ธนายุทธ ทองสม

1664 นางสาว เสาวลักษณ ดวงภักดี

1665 นาง ประไพ สุขใส

1666 นาย สุกรี วานิ

1667 นาย มานิตย ครอบครอง

1668 นาย มะรอซี เด็ง

1669 นาง วิไลรัตน ครอบครอง

1670 นางสาว อาอีเสาะห อาแว

1671 นางสาว สุพรรษา คงเพชร
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1672 นาง ศุภลักษณา เพชรยอย

1673 นางสาว อามีเนาะ สะมะแอเจะมะ

1674 นางสาว รอกีเยาะ กาซา

1675 นาง ซาลีนา เจะแว

1676 นาง นัสรียะฮ ตาเห

1677 นาง ซะอาดะห หะยีปยวงศ

1678 นาง รุสมีนี ไซละมุ

1679 นาง บุญสม ไชยสาลี

1680 นางสาว ยามีลา ปูโรง

1681 นาย รณชัย ทันยุภัก

1682 นาย จีระวัฒน แซวอง

1683 นาย นรเชษฐ สุขทิพย

1684 นางสาว สาลิกา หมื่นชล

1685 นางสาว สุณิสา จันทรเพชร

1686 นาย สหพร กูลณรงค

1687 นาย ณัฐสิทธิ์ สองเมือง

1688 นาย พงศกร มาลาสัย

1689 นาง เสาวลี จันทรงาม

1690 นาง รัตติยา พรหมเดช

1691 นางสาว หทัยนุช แกวกูล

1692 นาง นารียา พยอมอําพันธ

1693 นาย สุเมธ จริงจิตร

1694 นาย วัชรินทร ศรีสมโภชน

1695 นาย สนตนา รัตนพงศ

1696 นาย มาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง

1697 นาย ประสพ ตราชู

1698 นาย สังคม ชูยิ้มพานิชย

1699 นางสาว วรรณวิษา แจงชาติ

1700 นาย ซาฮาบ เจะนิ

1701 นาย ปุญญพัฒน ไชยเมล

1702 นาง ถวิลวงค วรเดช

1703 นาย สมเกียรติยศ วรเดช

1704 นาง มารีแย สาหลํา

1705 นาง เสาวลักษณ ศรเรือง

1706 นาง กาญจนา เหลาะโตะหมัน

1707 นาย ธวัชชัย วีระกิติกุล

1708 นาย อดิศักดิ์ มะประสิทธิ์

1709 นาง พิสมัย ซุยขาว
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1710 นาง สุจิน ยอดตระกูล

1711 นางสาว กุลญาดา พิทักษกฤติกร

1712 นางสาว อภิชญา ศรีทอง

1713 นางสาว อังคณา เลงสะ

1714 นางสาว มารีเยาะ ดาเรง

1715 นาย อามีนุดดีน ฮะยียาหวา

1716 นาย ราเชนทร แตงออน

1717 นางสาว อาซีซะ วาแวนิ

1718 นางสาว ปรียานุช บุญกิจ

1719 นาย อับดุลรอฟด หะยีดือเระ

1720 นาย เกรียงศักดิ์ เมืองฤกษ

1721 นาง สุนิสา คงศรี

1722 นางสาว รัชนี เถาวกลอย

1723 นาย ยมนา คงศรี

1724 นางสาว นูรอาซีกีน สาแม

1725 นาง สิริพร บัวสมบัว

1726 นาง รุสมีลา เจะมะ

1727 นาย อัมราน เบ็ญอิสริยา

1728 นางสาว จุฑามาศ หมาดเขียว

1729 นางสาว สุภาพร คงพันธ

1730 นาย สุภาศ คงมา

1731 นาย ทวี ไชยสาลี

1732 นาง กฤติยาณี คงคาวงศ

1733 นาง อุษา เบ็ญจลักษณ

1734 นาย ธนิต มูสิกปาละ

1735 นางสาว อาวาตี อายะมะโซ

1736 นาย รูสลาม สาระ

1737 นางสาว สีตีแอเสาะ เปาะเซ็ง

1738 นาง เสาวนีย ยิ่งดํานุน

1739 นางสาว นุรไอนี เลาะยะผา

1740 นาง สุภาวณี ยูโซะ

1741 นาง แวเยาะ มะณีหิยา

1742 นางสาว ซูวัยบะห ดะเลง

1743 นาง ภาขวัญ เศรษฐสุข

1744 นางสาว เพียงรวี รัตนมุณี

1745 นางสาว รุสนี แวจิ

1746 นางสาว นูรีมาลย วาแม

1747 นางสาว เสาวภาคย แสงแกว
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1748 นาย แวอารีเฟน และมะลี

1749 นางสาว นูรีฮัน ดอเลาะ

1750 นางสาว วนิดา สมัครหานาย

1751 นาง สุดา นิยมเดชา

1752 นางสาว วันวิสาข มุสิก

1753 นางสาว มารีนี อุเซ็ง

1754 นางสาว วาสนา หยีสัน

1755 นางสาว นีซัน ดอเลาะ

1756 นาย โกศล พรหมชวย

1757 นาง รัชนี หนูเพชร

1758 นาง เกษร จันทรสวี

1759 นางสาว มาสิตะ มะแซ

1760 นาง ศิริลักษณ อาญาพิทักษ

1761 นาย นิติธาน ณ พัทลุง

1762 นาง จรรยา พรหมอินทร

1763 นาย ไพศอล ระเซาะ

1764 นาย มาหามะ นิระเห็ง

1765 นาง จุฑารัตน ปลอดฟก

1766 นาย ธีรธวัช ศรีเพ็ชรสัย

1767 นาย สุชาติวิทยา ขวัญแกว

1768 นาย จิรพงษ แสงทอง

1769 นาย วีรวรรธ ทองธรรมชาติ

1770 นาง อิสริยา ละอองสม

1771 นาง รุสนา สะเจริญ

1772 นางสาว อารีนา แอเนาะ

1773 นาง วิชุมา พิชญวรกุล

1774 นาย มนตรี หลังปุเตะ

1775 นาง สุพัตรา คะโมระวงค

1776 นาง ฐิติยา รักษาแกว

1777 นาย วัชรินทร ประเทพ

1778 นาง วิมลพันธ บุญศิริ

1779 นางสาว พรสวรรค สุขรัตน

1780 นางสาว ไซนับ มะแซสะเต็ง

1781 นางสาว นารีนา คงเส็น

1782 นาย ชัยนันท ระเดนอาหมัด

1783 นาง สปนะ มะเระ

1784 นาย อาสมาน อาบูวะ

1785 นาง วรรณดี ฉวนกลิ่น
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1786 นางสาว ถนอมจิต ดําปาน

1787 นาย วิชิต แสลหมัน

1788 นาย วัชระ บุญนํา

1789 นาย จีรัง เจนศุภการ

1790 นาง รอฮีมะ หะยีสาแล

1791 นาง ฐิติมา เจนศุภการ

1792 นางสาว ซาวาตี กาจิ

1793 นางสาว อัฟรีดา มะเซ็ง

1794 นางสาว ศิริพร วั่นเกื้อ

1795 วาที่ ร.ท. พลกฤต ทวีตา

1796 นาย วินิจ อินพรหม

1797 นาย ศุภวุฒิ กาฬสุวรรณ

1798 นาย อาณัติ ดลระหมาน

1799 นาย ไตรรงค คงดี

1800 นางสาว นารีสะ สาหะ

1801 นาง ยุวดี ลื่อเทง

1802 นาย จํารูญ คงมาก

1803 นาย อาดือนัน สาและ

1804 นาย มนูญ แสงเมือง

1805 นางสาว รูฮานา ยาชะรัด

1806 นาย บรรเจิด แกวบุบผา

1807 นางสาว วรรเพ็ญ บัวฝาย

1808 นาย เสงี่ยม ศรีทวี

1809 นาย สมโชค สกุลสองบุญศิริ

1810 นาย ฟากรี ดาหะซี

1811 นาง เสรี ณรงครัตน

1812 นาย สุพัฒน จันทรัตน

1813 นาง มารียานี มะเด็ง

1814 นางสาว ซาลิสา สะแลแม

1815 นาง รูฟซัน ปานณรงค

1816 นาง มาหลา เจะอูมา

1817 นาย โชติ ชวยเนียม

1818 นางสาว ซูใฮนี มะเกะ

1819 นาย สุเมธ อุนเสียม

1820 นาง ชลธิรา ดําชื่น

1821 นาย ชาคริต ดําชื่น

1822 นางสาว อาดีละห สะแต

1823 นางสาว ซูบัยดะ หะรง
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1824 นาย ดูลาซิ บือราเฮง

1825 นาง รอกายะ การาวัล

1826 นาง ณีรานัน หมุดหวัง

1827 นาย ชํานาญ แสงเพ็ชร

1828 นาง คอดีเยาะ ยาหมาย

1829 นาย ฮัสมิน มุวรรณสินธุ

1830 นางสาว พัฒนา อาแวกือจิ

1831 นางสาว ฟารีดา เจะยามา

1832 นางสาว ลินดา สุภาพ

1833 นาง เตือนใจ ชูพูล

1834 นาย มะอํารา สือรี

1835 นางสาว วรรณี เลาะสมาน

1836 นาย จิรวัฒน ทองสงค

1837 นาย บุญยา แวโต

1838 นางสาว ยามีหละ ใมหมาด

1839 นางสาว ลลิตา ดารีซอ

1840 นางสาว อานิง แวกะจิ

1841 นาง นูรีฮัน หะยีเจะแว

1842 นางสาว ซอบารียะห มะโน
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