
ล ำดบัทีใ่นกำรเขำ้รว่มอบรมกฎหมำยและจรรยำบรรณออนไลน ์4-6 กรกฎำคม 2565 จังหวัดกระบี่

1 นางสาวศิโรรัตน์ สมบัติ
2 นายเจริญศักด์ิ โสพล
3 นางสาวเกศินี ตาเจริญ
4 นางสาวพิมพร เงินค า
5 นายสมชัย มูสิกะ
6 นายณเดชน์ ธานี
7 นางสาวสุมาลี เกตุอู่ทอง
8 นายจรัญวิทย์ ช านาญเนียม
9 นายจิรชาย ประสพธัญญา
10 นางสาวรัชนก ราชบัณฑิตยกุล
11 นายสุรชัย ชัยสิทธ์ิ
12 นางสาวสุธิดา รัตนพันธ์
13 นายธีระยุทธ บุตรทหาร
14 นางสาวปรียาภรณ์ ชุมขุน
15 นางสาวสิริพร ทองดี
16 ว่าท่ีร.ต.หญิงฉริณี สุวรรณสาม
17 นางสาวจิรารัตน์ ชนะกุล
18 นางสุนิษา ทิพย์รัตน์
19 นางโนรเดียนา อาแซ
20 นางสาวสว่างจิต เจ๊ะมะยูโซะ
21 นางสาวธิดารัตน์ ชาฎา
22 นายกิตติพงษ์ น้อยมนตรี
23 นางอมรรัตน์ วัฒนจิตร
24 นางสาวธัญญา เพ็ชรนิล

ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล



25 นางสาวจุรีพร บินมูซอ
26 นางสาวนิซัลมา การิม
27 นางสาววรัญชญา วะรา
28 นางสาวภาณุมาศ นาคศรี
29 นายสัญญา ตันครองศิล
30 นางสาวทิพรัตน์ สาวสวรรค์
31 นายสมศักด์ิ เอ่ียมรอด
32 นางศิริลักษ์ ฤทธิกาญจน์
33 นางสาวภควรรณ บุญภา
34 นางสาวกาญจนา รัตนอุบล
35 นางสาวเตชินี วิมูลชาติ
36 นางสารอ มูหะมะสาเล็ม
37 นางสาววิภารัตน์ ชุมหล่อ
38 นางสาวนิฟารีดา สะลายา
39 นางจันทร์ฉาย จันทร์สา
40 นางสาวดรุณี หมาดมาสัน
41 นางเลอลักษณ์ แซ่ตัน
42 นางพจนี ลัดเลีย
43 นางสาวณัชชา ชาญอนุสรสิทธ์ิ
44 นางสาวสมประสงค์ เบ็ญจวรรณ
45 นายณิฐิกรณ์ ศิริรุ่งวัฒนชัย
46 นางสาวสารีหม๊ะ มะลี
47 นางชนิดา บุญสถิตย์
48 นายสากล ทองเหลือ
49 นางสาวสุนทรี ขอพ่ึง
50 นางกรรณิการ์ ชูแก้ว
51 นางอิบตีซาม แย้มสันต์



52 นางโสพิศ ศรียงค์
53 นางรุสมีนี ไซละมุ
54 นางซากีมะห์ ตอแก
55 นางปิยะพร ชัยเจริญ
56 นางสาวอมรรัตน์ ทองหวาน
57 นางสาวรอฮายา วานิ
58 นางสาวจุฑารัตน์ จะรอนรัมย์
59 นางสาวโชติมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
60 นางสาวรอซีดะห์ ลาเตะ
61 นายวิโรจ ชาญแท้
62 นางสาวสมเพ็ชร กองมา
63 นางอรพรรณ ศิริพิรุณ
64 นางสาวณัฐสุดา คล้ายทอง
65 นางนุสรา เจริญฤทธ์ิ
66 นางสาวศิริพร วัฒนพฤกษ์
67 นางสาวปาริชาติ อักษรน า
68 นางสาวเรณู จันทร์ร้อย
69 นางโซรยา มิงซู
70 นางฮาบีบะห์ เจะโซะ
71 นางสาวรุสนา เอามิง
72 นางรุสณี อุเซ็ง
73 นางสาวซาร์สุดา มะเละแซ
74 นางสาวพิกุล มูลน้อย
75 นายเด่นดัง จ าเริญ
76 นางสาวสุนันทา ขันค า
77 นางสาวปัทมา ล่ิมถ่ิน
78 นายพนมพร วิณะ



79 นางสาวจีระนันท์ พรมชัย
80 นางสุภร กรุงไกรจักร์
81 นางสาวเสาวลักษณ์ รักทอง
82 นางสาวปวีณา ดีชุม
83 นางสาวต่วนมารีนา หนิจิบุลัด
84 นายประดิษฐ์ โกศลจิตร
85 นายมนตรี จิตนารี
86 นางสาวการียะห์ เลาะดีเยาะ
87 นางสาวการีหม๊ะ ดือราแม
88 นางสุกัญญา ปุโรง
89 นางสาวทัศนียา สาเม๊าะ
90 นางสาวเกาซัร มาซอ
91 นางรัตติญา เดชเกิด
92 นางสาวญาณิศชา โปธายศ
93 นายสกล แสงกุล
94 นางนันทิชา แซ่ด่าน
95 นายณรงค์ แซ่ด่าน
96 นางสาววาสนา เรืองบ้านโคน
97 นางสุวรรณรัตน์ รัชนิพนธ์
98 นางอุไร เชาวลิต
99 นางสาวมัลลิกา พรไชย
100 นายคมสัน อินทวิเศษ
101 นายไตรรัตน์ ขุนหลัด
102 นางศิริกุล หอมไสย
103 นางธมลวรรณ ส่ันสะท้าน
104 นายวรวิทย์ นาหาบผล
105 นายสาโรจน์ สงเดช



106 นางสุไวยา สุวรรณกิจ
107 นางสาววรวรรณ ไชยหม่ัน
108 นางสาวบุรวี ทองใส
109 นายwijai yanawimudh
110 นางสาวชาลิสา บือโต
111 นางเกศกนก อริยวงค์
112 นางสาวอรวรรณ โพธ์ิถาวร
113 นายกิตติพงษ์ สองวิหค
114 นางสาวนูรีดาห์ ลาแซ
115 นางสาวอัยลดา มุสลีมาณุกูล
116 นางสาวอานีซะ แยกาจิ
117 นางสาวยามีละห์ เมาะมูลา
118 นายวิสูตร สุขสบาย
119 นางซูไรยา ดะเสะ
120 นางสาวมัติกา บูเก็ม
121 นางกูปนุ๊ ยังปากน  า
122 นางเญาฮาเราะฮ์ ยะดี
123 นางสาวแวนูรไอนีย์ แวบือราเฮ็ง
124 นางสาวปิยนุช แก้วนุ่น
125 นางสาวศศิมา ฟุ้งนภากาศ
126 นายทรนง บุญสอด
127 นางสาวสุนิศา ดาบพลหาร
128 นางสาวพิไลวรรณ ลี พล
129 นายสมชาติ จิตราวุธ
130 นางวิภา คูณศรี
131 นายโชคอนันต์ ป้อมศรี
132 นางซัยนับ ซามะ



133 นางสาวศศิธร ปิศโน
134 นางสาวเสาวรส บุญทอง
135 นายพิเชษฐ์ หม่ันคิด
136 นางสาวญาดาวดี ค าชาตา
137 นางสาวนรินทิพย์ คุ้มหนองฮี
138 นายตะวัน จุงจิตร์
139 นายทนงศิลป์ ลี พล
140 นางสาวอัจฉรา เพ็ชรประสิทธ์ิ
141 นางสุภาเพ็ญ ชูสุดรักษ์
142 นางสาวพิมาพร จอมวิเชียร
143 นางสาวอามีเนาะ ยีเจ๊ะอาแว
144 นางสาวอิทธิญา ทองท่า
145 นางสาวสมพร บุญญาเขตชัย
146 นางสาวฉัตรญาวัลย์ มาเรือน
147 นางสาวนูรฮายาตี มัณฑนาพร
148 นางสาวมาซีเตาะ ดอเส็ง
149 นางสมายะ สูกาเกาะ
150 ว่าท่ี ร.ต.มรุต ไชยรัตน์ทอง
151 นายซอบรี ยีปาโละ
152 นายนพสรณ์ วงษ์ขจรเลิศเมธา
153 นางสาวจตุพร สุทธิรักษ์
154 นางกัลยาณี พรหมรัตน์
155 นายฟารุค สาดีน
156 นายราวี แวอุเซ็ง
157 นางศุภิกา ณ ระนอง
158 นายมะสะแรดี เจ๊ะและ
159 นางสาวนารีนา คงเส็น



160 นายวิทยา พลาอาด
161 นางสาวกาญจนา กันทะวงค์
162 นางสาวนูรมา ดอเลาะ
163 นางสาวรัตติกาล ยอดเพชร
164 นายณัฎฐเกียรติ ช านิธุระการ
165 นางสาวจันจิรา ค าแก้ว
166 นางสาวสมหญิง แหลงแก้ว
167 นายอนุชา ขัติยะ
168 นางจุฑารัตน์ แก้วสรวล
169 นายสุพจน์ วิชา
170 นางรุสนา สะเจริญ
171 นางปานแก้ว สินพิชัย
172 นางสาวมณฑนรรห์ อังสวัสด์ิ
173 นางสาวสุกัลยา แก้วอ่อน
174 นางสาวทิพวรรณ อ่ิมช่ืน
175 นางยุพดี อานุภาพเสถียร
176 นางสาวสารีผะ มะเกะ
177 นางสาวปาตีมา กาซอ
178 นางสาวอามานี ดะแซ
179 นางสาวแวปาตีเมาะ แวบือราเฮง
180 นายมนัส ระโหฐาน
181 นายเมธเศรษฐ โฆษิตานนท์
182 นางสาวปราณี ลือชา
183 นางสาวกัญยาณี น่ิมนุ่ม
184 นางสาวสิรินารถ เอ่ียมแก้ว
185 นายจตุพร เสือมี
186 นายชนะชัย เจียมทอง



187 นางสาวโสภิดา แผ่นทอง
188 นายวัชรวีร์ ชมเทศ
189 นายประพัฒน์ บัวแดง
190 นางสาวอนุธิดา เปรมโยธิน
191 นางสาวอรสุดา ศรีพรม
192 นายอัมรัน สาแหละ
193 นางสาวรูซีนา ดอเล๊าะ
194 นางสาวศิรินณัฐชา ศรีจันทร์
195 นายประหยัด ช่อไม้
196 นางสาวชบาไพร สุขกาย
197 นางสาวสวลี เอ่งฉ้วน
198 นางสาวจารุวรรณ ค าจันทร์
199 นายส าราญ สกุลเด็น
200 นางสาวดวงพร น่ิมนวล
201 นายพิทยากรณ์ ทิพย์พิชัย
202 นางสาวอนุสรา ศรีเพ็ญ
203 นางสาวพัชราภรณ์ เพชรพรหม
204 นางสาวพนิดา ช่ืนชม
205 นายสมบัติร์ ยางสูง
206 นางสาวจริยา แก้วมณี
207 นายประยงค์ นะเขิน
208 นางปวิชญาดา ชูรักษ์
209 นายกฤษณะ ภุมมา
210 นางสาวปภัสชญา หลวงพระบาง
211 นางสาวพัชราพร เรืองอุไร
212 นางสาววราภรณ์ ไชยโคตร
213 นางสาวศศิวิมล แฉล้มประเสริฐ



214 นางสาวยุพาพร พวงน  าอ่าง
215 นางสาววรรณี ปาทาน
216 นางสาวสุฐิตา ยงประเดิม
217 นางสาวฐาปนี ด ารงค์
218 นางสาวนูซีลา สาและ
219 นางสาวสุไวบ๊ะ แปแนะ
220 นางสาวรัสรินทร์ ธนิสบุญประเสริฐ
221 นายนรุตม์ชัย แก้วสอน
222 นายณรงค์ เครือค า
223 นางสาวกติกา เสตะกสิกร
224 นางสาวกุสุมา สิทธิโสด
225 นายอนุชิต หน่อแหวน
226 นางสาวโรสนาณี สนิธาดา
227 นางสาวสารีมะห์ สาเมาะ
228 นางศิริวรรณ วาณิชย์เจริญ
229 นางสาวพิสมัย สาวิศัย
230 นางสาวสาวิตรี เชื อแก้ว
231 นางชฎาภรณ์ ไชยแพทย์
232 นางธัณภ์วรัตน์ จันทร์นวล
233 นายสัญญา รักษารัตน์
234 นางสาวกิตติยาภรณ์ พลเย่ียม
235 นางสาวสุพัฒตรา ถินวิชัย
236 นางสาวเพชรน  าหน่ึง โนจากุล
237 นางสาวญาณิสรา ปินตานา
238 นางจารุณี บุญคงท่ี
239 นางถนอม เพชรลุ
240 นางสาวแวซอบีเราะ เจะมิง



241 นางสาวพรรณิดา เลิศศรีพัฒนากุล
242 นางสาวสายชล สุขส าราญ
243 นายคนอง ทองสุข
244 นางสาวพัชรา ปัญญารัตนอัมพร
245 นายอับดุลเลาะ ดาแม
246 นางสาวสุภาพร ธนากิจพิศุทธ์ิ
247 นางภรทิพย์ มณีคง
248 นางสาววิชิตา มณีฉาย
249 นางนูรีฮัน ยามาแล
250 นายวิกรม รุจยากรกุล
251 นางสาวอัษณา ย่าหลี
252 นางสาวศิตาพร ผ่องใส
253 นายธนูศิลป์ สลีอ่อน
254 นายมนต์ชัย คงความสุข
255 นางสาวนัทฐา เนียมสุวรรณ
256 นายวิเศษ เอกมาตร
257 นายนายยูสนิง หะมะ
258 นางนงนุช สุรธรรมจรรยา
259 ว่าท่ี ร.ต.บงการ ชัยชาญ
260 นางสุภาภรณ์ กิมทอง
261 นายปวินท์ มาสุข
262 นายไพโรจน์ เกตุอรุณ
263 นายธีรพงษ์ อินต๊ะเนตร
264 นางสาวพิชญ์สินันท์ โพธิศาสตร์
265 นางสาวสุวารี หลิมเจริญ
266 นายซุกกรี สุหลง
267 นายศิระปรุฬห์ ทองเทพ



268 นางสาวกาญจนา ประภาสะวัต
269 นางกนกวรรณ เจียจันทร์
270 นางอภิญญา ทัศนา
271 นางสาววิชชุดา พัวพันธ์
272 นางสาวชไมพร วังอินต๊ะ
273 นายดิษฐพงษ์ เปรมปรีดา
274 นางสาวอรวรรณ ค ายันต์
275 นางสาวภิญญลักษณ์ กิติวรรณประสาร
276 นายสุกิจ เถาถวิล
277 นางสาวจิตตรัตน์ นมจันทร์
278 นางสาวปาลิตา ปูตีล่า
279 นายกิตติพงค์ ถวาย
280 นายธวิน อินฟูล า
281 นางนิภาพร รักเลิศ
282 นางชัชชษา ประมวล
283 นางสาวกัญญาภัค ตัวใหญ่
284 นางสาววรางคณา ขานวล
285 นางสาวสุพรรณี สานุรักษ์
286 นางสาวดาหวัน สุวรรณ์
287 นางสาวหทัยกาญจน์ ขาวเชื อ
288 นางเจ๊ะอาซีซะห์ เบ็ญฮาวัน
289 นางสาวฐานะมาศ หอมช่ืน
290 นายสระรี ศรีวิชา
291 นางสาวสร้อยสุดา ไกรลาศ
292 นายอันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล
293 นางจิราณี ดุลย์ธารา
294 นางปรีชญาพร ศรีเอียด



295 นายศุภโชค ยอดแก้ว
296 นางสาวซารินี แวอูเซ็ง
297 นางฟารียาล อูมา
298 นางสาวศรีอาภา ไพโรจน์กัลยา
299 นางวิลาวัณย์ คุณาธรรม
300 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วประดิษฐ์
301 นางสาวทิวารัตน์ ทองนุ่ม
302 นางพรพรรณ สุขสาร
303 นางแววมณี จีนอ่ า
304 นางสาวการีหม๊ะ เปาะแต
305 นางวิลาสินี แวนามะกัน
306 นางสาวพัฒน์ชินี สันติกาญจน์
307 นางสมร ภานุมาส
308 นางสาววรรณพร สุขสุนิตย์
309 นางสาวพัชรา เจนกวีทรัพย์
310 นางสาวคารีน่า ขาวบุตร
311 นายหวันมูฮ ามัดรุสดี เจะอาแว
312 นางสาวจิตรา นามะลี
313 นางอัสมะ มาหะมะ
314 นางสาวสุนิภา ปานเจริญ
315 นายสุทธิรักษ์ จงราช
316 นางสิรัตน์ เพ็งเนียม
317 นายณัฐพล พุ่มอ่ิม
318 นางสาวสริญญา ค าย้อม
319 นายวิเชียร สังขานุ
320 นางสาวดารุณี บุญญาวงค์
321 นางสาวยามีละ มุซอ



322 นางสาวขนิษฐา คงด้วง
323 นางรูซหละ บินอาแซ
324 นางจุฑารัตน์ ตนุภัทรสรณ์
325 นายกฤษฎ์ิ ธนสุทธิชญา
326 ว่าท่ีร้อยตรีสมบูรณ์ สุภาอิน
327 นายอดิศักด์ิ บัวศรียอด
328 นางสาวรุ่งนภา หมวกแก้ว
329 นางศุณี ไชยมล
330 นางชลธิชา หมูดจันทร์
331 นางสาวณัฐวรรณ พหูพจน์
332 นางนิรมล ต่วนรอปิ
333 นางศิริกาญจน์ ศรีประเสริฐอมร
334 นางรอนาอีร๊ะ ดือเร๊ะ
335 นางนีรอวาตี แมยู
336 นางสาวอุบลวรรณ นนท์ค าวงค์
337 นางสาวมิสบะ เจ๊ะเต๊ะ
338 นางสรียา บินดอเลาะ
339 นางวิไลวรรณ ขานโบ
340 นายขวัญชัย โอ๊วเจริญ
341 นางสาวดารนี โมราอรรต์
342 นางปราณีต ไชยสุวรรณ์
343 นางพรรณี บุตรครุธ
344 นางสาวแสงนภา สุทนต์
345 นางสาวลภัสรดา ดวงภุมเมศ
346 นางสาวจารุภา ขันย่าเป้า
347 นางสาวสุกัญญา คณาวงค์
348 นางสาวจิรัชยา สังดวงยาง



349 นางสาวกีญพัตร์ จันทร์อบ
350 นางละอองจิตร ดีม่ัน
351 นางเอรียา นราเกศสกุล
352 นางสาวสุดารัตน์ คงดี
353 นางสาวธนพร ฉีดเนียม
354 นางสาววันเพ็ญ ชูแสง
355 นางสาวซาลิสา สะแลแม
356 นายอนุสรณ์ พุทธนิยม
357 นางสาวกัลยาณี บ าเพ็ญดี
358 นางสาวพัชรวีร์ เสือข า
359 นางศรีสุนันท์ ไฉไลพานิช
360 นางสาวอุไรวรรณ ยอดทอง
361 นางสาวตามีนี อาแว
362 นายปฐวี ปวกพรหมา
363 นายศุภฤกษ์ กุณราชา
364 นางสาวปรียากร พรหมน้อย
365 นางสาวจารณี มากภิรมย์
366 นางสาวสุไรณี ปาเก
367 นางสาวศิริกรณ์ ทิพย์กาวิน
368 นางอุไรวรรณ แก้วกัญญา
369 นางสาวนาอีล๊ะ บาซอ
370 นางนิรอมละห์ สนิ
371 นางสาวพรเพ็ญ ศรีสุชล
372 นายรุสลัน สือแม
373 นางปราวีณ์นุต ฉลาดแฉลม
374 นางสาวนารีรัตน์ บดีพงศ์
375 นายจีรวัฒน์ แก่นกูล



376 นางสาววาสนา ตันติรัตนานนท์
377 นางสาวอนงค์ อัลยุฟรี
378 นางสาวเกศรินทร์ พลับจีน
379 นางสาวชนากานต์ พลพงศ์
380 นายก าธร รักษาพราหมณ์
381 นางสาวสกุลทิพย์ วราโภค
382 นางสาวกาญจนา ทวีสุข
383 นายสมคิด สงคราม
384 นายจิราวัฒน์ สุขค ามี
385 นายภานุพงศ์ สุวรรณละเอียด
386 นางวนิดา สนิ
387 นางสาวจิตตาวดี วิจารณ์
388 นางสาวรวินันท์ ศรีสุข
389 นางสาวซีตีฮายา อาแย
390 นางสาวฮาวารียะห์ นิโซะ
391 นางสาวเกษร ทองค า
392 นายอริญชัย หลงเก
393 นายต่อศักด์ิ คีรีการะเกด
394 นางสาวกัญญา สมประสงค์
395 นายเอกนรินทร์ ลัดเลีย
396 นางสาวบุษรารัตน์ พรหมเจริญ
397 นางสาวสุภาวรรณ เย็นกาย
398 นางสาวสรัลนุช จุนหวิทยะ
399 นางสาวรัชนก ณ ล าพูน
400 นายแทนนิตย์ นาใจ
401 นางสมสมัย นาใจ
402 นายยศสรัล พิมพา



403 นางสาวฉัตราภรณ์ แซ่จึง
404 นางสาวเกษศรินทร์ วัชระพิมลมิตร
405 นางณัชปภา คัชมาตย์
406 นางสาวสายทิพย์ ผลาชุม
407 นางรสนา มะลี
408 นางสาวกาสือหม๊ะ ยูโซ๊ะ
409 นางสาวศรัญญา อัครวรคุณ
410 นางสาวนูรไอนี หะยีสาแล
411 นายสุทร ตันบี 
412 นางนงลักษณ์ ยกย่อง
413 นางสาวรุ่งพนา แท่นแก้ว
414 นางสาวนัทวลัญช์ จันทอง
415 นางสุนันทา เพชรสังข์
416 นายพิเชษฐ์ บุญเซียม
417 นางพัฒนศิรินทร์ นะมะ
418 นางสาวสุณิสา ดีวงค์
419 นางสาวปริศนา เวียงย่างกุ้ง
420 นางวิสาวดี เท่ียงออน
421 นางสาวศิริรัตย์ ตาบทิพย์
422 นางสาวขวัญตา ลาศรี
423 นางสาวปิยะพร ดิษณเมือง
424 นายวรวิช สุวรรณทา
425 นางปาตีเมาะ สาและ
426 นางสาวนิฟารีซา ตะมะงา
427 นางวลินดา เปียตี 
428 นางสาวพิชชาพร ปัญญาค า
429 นางภฤศมน เกิดอุดม



430 นายพงศ์พันธ์ ทวีพฤกษ์สกุล
431 นางสาวสูไฮดา แลแดสรี
432 นายอาเซ็ง สนิ
433 นางสาวมารียานี ฮารง
434 นายอิดเรส อาบู
435 นางสาวกาตตินา ยูโซ๊ะ
436 นางภารวี กัณทะวารี
437 นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งเมือง
438 นางสาวซูมัยยา บาเหะ
439 นางสาวพลอยไพลิน ล่ิมภัทรพงศ์
440 นางนาอีหม๊ะ เจะอุบง
441 นายประเทือง อมรวิริยะชัย
442 นางสาวปวีณา ห้วยหงษ์ทอง
443 นายชานนท์ สุขพัฒน์
444 นางจุฑามาศ บดนอก
445 นางสาวอรุณทิพย์ กายเพ็ชร์
446 นายวิชัย อ้วนวุฒิ
447 นายยาห์ยา อะยูยา
448 นางสาวสมลักษณ์ ใจเป่ียม
449 นางฐานิศา โต๊ะทอง
450 นางขนิษฐา พวงนิล
451 นางจันจิรา ด าค า
452 นางอาตีกะห์ พรหมจันทร์
453 นายศิรสิทธ์ิ วงศ์ชัย
454 นางเรไร สูงย่ิง
455 นางสาวซามีณา วายะโยะ
456 นายนายภูษิต ขันกสิกรรม



457 นางสาวกูนูรไอณี พระพิทักษ์
458 นายชาตรี สุทธมงคล
459 นายตอเฮ อาลี
460 นายนัซรุดดีน แวดือราแม
461 นางสาวซูไรยา อามิง
462 นางสาวขวัญจิต แมเลาะ
463 นางชลธิรา ด าช่ืน
464 นางสาวสุขฤทัย อุ้มอารีกุล
465 นางสาวรอกีเยาะ กาซา
466 นางสาวชิดชนก ไชยมณี
467 นางสาวอูลัยยา มุ
468 นางสาวพนิดา โสตะวงค์
469 นางยารูนี หะยี
470 นางสาวกัลยาณี หลักค าพันธ์
471 นางสาวชลิดา แก้วนอ
472 นางสาวมัณฑนี แสงพุ่ม
473 นายไพศาล พิริยะพิเศษพงศ์
474 นางสาวศศิธร ศรีสกุล
475 นางสาวเกณิกา บุญจันทร์
476 นางสาวชุลีพร ตลันกูล
477 นางสาวเจนจิรา ก๋องแก้ว
478 นางสาวพรชนก เพ่ิมพูล
479 นายรุ่งวิทย์ ทรัพย์ล้อม
480 นายภาคภูมิ นุตโร
481 นางสาวเสาวภา ราชภิรมย์
482 นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ
483 นางสาวจุไรรัตน์ สงเคราะห์



484 นางศิรินทร์พร สุขกาว
485 นางสาวพัชรินทร์ คงนาค
486 นางสาวณฤดี พูลเกษม
487 นางดารณี นามะกุณา
488 นางนวลนิตย์ อรรถานุรักษ์
489 นางสาวนูซีลา เปาะเต๊ะ
490 นางสาวนารีรัตน์ คงช่วย
491 นางทัศนา ทองอินทราช
492 นางพัชรี คงพันธ์
493 นางสาวไซนะ กาเจ
494 นายซอลาฮ เด็งมาซา
495 นายสุรพงษ์ ค าเวช
496 นางหนูพร ชรินทร์
497 นางสาวซารีนา ฮะมะ
498 นางสาวนูรีซัน สาฮะ
499 นางอโนทัย สองไชย
500 นางสาวสุดา บาโง
501 นางสาวฮาลีม๊ะห์ ยามา
502 นางสาวอุไรวรรณ อ่อนอินทร์
503 นางสาววันสม แวดอเลาะ
504 นางสาวธารทิพย์ ทองดี
505 นางสาวนาสือเร๊าะ อาลี
506 นายพีระ คงวัดใหม่
507 นายจักรวาล สมบัติบูรณ์
508 นางสาวปิยะภัทร เรืองสงฆ์
509 นางสาวสุรีพร สกุณี
510 นายอุทัย อุ้มรัมย์



511 นายศิรวิทย์ ธรรมกร่าง
512 นางจิตรา ทักษณา
513 นางอมรรัตน์ ค าทาสี
514 นางปุญญิศา กุลยะณี
515 นางสาวพิมพกานต์ ตะโกจีน
516 นายอิสระ กุลยะณี
517 นางสาวรอบีอะห์ หะยีแวสะแลแม
518 นางสาวอิสเราะ สะดี
519 นางสาวต่วนการ์ตีนี โตะกูบาฮา
520 นางสาวสุไฮนี บาเหะ
521 นางฮาลีม๊ะ หะยีสามะ
522 นายมาโนช กลางแท่น
523 นายศิร ผลิเจริญสุข
524 นางสาวอนงค์ ค าต๋ัน
525 นางปาณิสรา หนูนุ่น
526 นายนพดล ทองอร่าม
527 นายชาคริต หนูนุ่น
528 นายณัฐพล ปัญญาปุ
529 นายอับดุลอาซิ อับดุลรอมัน
530 นายธนพล แสงย้อย
531 นางสาวมารียา สุขสง่า
532 นางสุภาวดี ศรีพุ่ม
533 นางสาวกมลชนก ทรงศิลป์
534 นายสมบัติ แสงเพ็ชร์
535 นางปรีดา ต าบัน
536 นางพิชฌาลักษณ์ เครืออ้น
537 นางสาวอาภาวดี บูรณพันธ์



538 นางสาววิยะดา เดชป้ัน
539 นางสาวรุจิเรจ เบิกสีใส
540 นางสาวอาซียาห์ ตะเยาะ
541 นายศักดา เจริญผล
542 นางสาวอาอีซะห์ บือราเฮง
543 นางสาวทิพาวรรณ วาจาสัตย์
544 นางสาวโรสนานี สูหลง
545 นางสาวซาฟีน๊ะ ดอเลาะ
546 นางสาวขวัญธิดา ชลธาร
547 นางสาวจารุณี พลสิทธ์ิ
548 นางสาวนูรไอนี ยูโซะ
549 นางสลิลพัชร์ รัตนอุทัยกูล
550 นางสุดารัตน์ ชลสิทธางกูร
551 นางสาววราภรณ์ ไชยมงค์
552 นางสาวสุพรรณี สมีราย
553 นางสาวประภัสสร วงศ์ปัน
554 นายยุทธชัย อุพลรัมย์
555 นางสาวพาตีเมาะ เจ๊ะม๊ะ
556 นางสาวอาภาพร สมประสงค์
557 นายวิทยา ไชยศรี
558 นางสาวรัตนาภรณ์ ผลวิจิตร์
559 นางสาวอมรรัตน์ หงษ์ทอง
560 นางสาวภัทรา สวนวงค์
561 นางสาวฟารีดา หีมสน
562 นางสาวพิชญธิดา อินทร์จันทร์
563 นางสาวอามีเน๊าะ บือโต
564 นางสาวชวนช่ืน แซ่ต๊ัน



565 นางฮานีฝ๊ะ สะอีด
566 นางสาวฟานิรา หลงจิ
567 นางมัสรีลา ตูลา
568 นางสาวจรัญญา หนุนแก้ว
569 นางลัดดา รักษ์รงค์
570 นางสาวอัญชลี ทันสมัย
571 นายธนิต มูสิกปาละ
572 นางสาวพาอีซะห์ กาฮง
573 นางนาซีเราะห์ เจ๊ะมามะ
574 นางสาวเบญจภรณ์ กล่ินพิบูลย์
575 นางนางโนรีซัน เจ๊ะอารง
576 นางเสาวลักษณ์ ศรเรือง
577 นางวิลาวุฒิ วิเชยันต์
578 นางธนพร ล่ันซ้าย
579 นางสาวอังศุมาลิน ไทยเกิด
580 นางสาวอมรรัตน์ แก้วกับเพชร
581 นางสาวนุชนารถ พิพัฒน์สกุลภาคย์
582 นางฮานาน มะยีแต
583 นางสาวมนัฎชนก ฮนทุมมา
584 นางสาวชัชฎาพร สุขเวทย์
585 นางสาววรัญญา หะยีแสนูสี
586 นางภาขวัญ เศรษฐสุข
587 นางสาวดวงเดือน ศรีนักราช
588 นางภัททิยา สิทธิขันแก้ว
589 นางสาวรัตนพร ระดากรณ์
590 นางสาวกุลธิดา รบช้าง
591 นางสาวดารียะห์ กานา



592 นางสาวหวานเย็น บุญงาม
593 นางสุธาทิพย์ เดชะโชติ
594 นางชุติมา หวันเต๊ะ
595 นางนฤมล ดาหามิ
596 นางสาวปัณจ์กนิษฐ์ พรหมรักษา
597 นางสาวสุกัญญา ทองพรหม
598 นางสาวแจ่มนภา ใขค า
599 นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย
600 นางสาวอรพิณ เหล่าเขตกิจ
601 นางสารีปะ ตาเละ
602 นางสาวฟีรซา เง๊าะ
603 นางธราธิป ชิ นพงค์
604 นางสาวเต็มศิริ ขุนยงค์
605 นางสาวเพลินพิศ สาระสุข
606 นางสาวจันทรา สุภาพ
607 นางสาวกฤตพร ชูชัย
608 นางปิญารัตน์ พู่สาย
609 นางกัญจนา พูแดง
610 นางธิดา สองเมือง
611 นางสาวอรุณ โรจน์เจริญชัย
612 นายสุธิศักด์ิ แสนบรรดิษฐ์
613 นางสาวสาลือมา สะตาเร็ง
614 นางสาวโรสมีนี ขะเด
615 นางเสาวลี จันทร์งาม
616 นางสาวซูไรดา วานิ
617 นางสาวพงค์ศิริ บุญสิน
618 นางวิลาวัณย์ หนูใหม่



619 นางสาวศิรินทรา รอมลี
620 นางสาวพรภรัตน์ชา หอยสกุล
621 นางสาวนูรซัยตูลอัคมาล มูฮิ
622 นางจุฑาพร สิทธิจินดา
623 นางสาวกามีลา มะเระ
624 นางสาวหน่ึงฤทัย ผงทอง
625 นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์
626 นายวุฒิยุทธ ตาล า
627 นางสาวสรญา แซ่ล่ิม
628 นางสาวภัทรา สุขประดับ
629 นางมยุรา สร้อยช่ือ
630 นายชฎาภรณ์ จรประดิษฐ
631 นายพิรัช ตั งผดุงวงค์
632 นางสาวเครือวัลย์ อรนันต์
633 นางสาวนูไอนี มะยิ
634 นายสมชาย นาคทุ่งเตา
635 นางอานิต้า อามีเราะ
636 นางสาวสุกัญญา ตั งกิจกุลโสภา
637 นางสาวขวัญศิริ ป่ินรัตน์
638 นางเรวดี รังษีโกศัย
639 นายเสกสรรค์ เพ็งรัศมี
640 นางสาวแวฮายาตี แวดือราโอะ
641 นายภานุวัฒน์ ศรีโยธา
642 นางสาวเพ็ญนภา ศรีกุลศศิธร
643 นางอาภรณ์ จันวนา
644 นายกิตติเมธ ใสเกื อ
645 นางสาวนงลักษณ์ สุขศรี



646 นายสุไลมาน มะแซ
647 นางสาวจตุพร สารจุม
648 นางสาวขวัญชนก อินทร์แขวน
649 นางสาวนิกัสหม๊ะ นิเดร์หะ
650 นายธันวา พยัคฆโยธี
651 นางประมวล ลาปะ
652 นางสาวนูดาร์ มะเย็ง
653 นางสาวสุจิตรา ศิลคุ้ม
654 นายก าพล สายปินตา
655 นายไมตรี ชูเพชรพงษ์
656 นางสาวพรนิภา ปักไธสง
657 นายจิรายุทธ แพทอง
658 นางสุภนิดา นิลบุตร
659 นางสาวสีตีไซนะ กานา
660 นางสุภาภรณ์ แก้วมณี
661 นายณรงค์ชัย วงศ์พรพิพัฒน์
662 นายชนะศักด์ิ จิตต์น่วม
663 นางสาวณัฏฐ์ญดา เรืองฤทธ์ิธนชัย
664 นางรุ่งนภา คงชุม
665 นางสาวอัญชลี ทุเรศพล
666 นายวีระโชติ รัตนกุล
667 นายอิกรอม กาซอ
668 นางอุษา วงศ์พรพิพัฒน์
669 นางสาวคูไซมะห์ หะยีดือเระ
670 นางสาวจันจิรา เพ็งประพันธ์
671 นางอ าไพ ทองเล่ียมนาค
672 นายวิษณุ ทองแท่งใหญ่



673 นางสาวบุญญานี สังขไพฑูรย์
674 นางรัตนาวดี ทนุผล
675 นางสาวสารีฟะห์ กาจิ
676 นางจิลาวรรณ เพ็ชรรัตน์
677 นางสาวนฤดี ศิริรัตน์
678 นางสาวอาอีเสาะห์ อาแว
679 นางสาวนิอาอีเสาะ มูนอมาแนง
680 นางปิยาภรณ์ ทองบุญ
681 นายหัสดินทร์ หะยีเตะ
682 นายคณิต หนูพลอย
683 นายชาคริต ด าช่ืน
684 นายอกนิษฐ์ นพเสริฐ
685 นางสาวรอยม่ี ยะผา
686 นางสาวอารีณา บินวาณิช
687 นายนิธิกันต์ คูณทวีเดช
688 นายชุมพล ตันกุลโรจน์
689 นางสาวปุญชรัสม์ิ จันทร์วงศ์
690 นางณาตยา ไข่มุกข์
691 นางสาวฮาซานะ แวอาแซ
692 นายสมพร นานพสุนทรศิลป
693 นายเฉลิมชัย เพชรเทศ
694 นางสาวรอซีดะห์ มะสะแม
695 นายมูฮัมมัตยูสรีย์ อิจิ
696 นางรูฟีซัน ปานณรงค์
697 นางฐิติยา รักษาแก้ว
698 นางสาวเจ๊ะฟาตีเมาะ เตาะสาตู
699 นายศักด์ิประพงษ์ พาหา



700 นางจุฑามาศ ดวงไชย
701 นายวรรณพจน์ เสริมสิน
702 นางทิพากร เดชธรรม
703 นางโปรดปราน เจริญเดช
704 นายจรัญ โดยเจริญ
705 นางอภัสรา จิตรเกาะ
706 นางวิลายะตี นิเซ็ง
707 นางสาวฮาสาน๊ะ ยะวอ
708 นางกนกรัตน์ ทรัพย์ศิริ
709 นางรูวัยดา อุเซ็งลานง
710 นางสาวณัฏฐรณันท์ เจือจันทร์
711 นายติณภพ พวงบุระ
712 นายณรงค์ ศรีเมือง
713 นางซาฟีนี รัตนพันธ์
714 นายวชิระ พุกเจริญ
715 นางสาวสมหญิง ทองวุ่น
716 นายศักดา ธงชัย
717 นายมาโนช กร่ิมใจ
718 นายสุภเวช อยู่คง
719 นางวริศรา ละออสุวรรณ
720 นางสาวปาตีเมาะ แวนิ
721 นางสาวโซเฟียนี โตะโยะ
722 นายพจนารถ ศรีใจ
723 นางสาวรุ่งพร ท่ังเหล็ก
724 นางปิยวรรณ จรประดิษฐ
725 นางบูรพา จันทาค า
726 นางดวงฤดี จันรักษา



727 นางเบญจวรรณ ชูเพชร์
728 นายนพคุณ กรรณิกา
729 นางสาวอภิชญา ศรีทอง
730 นางดวงพร ถวัลย์ชัยวัฒน์
731 นางสาวสากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ
732 นายอัมรัน สะอะ
733 นางสาวสุพัฒตรา ผิวผ่อง
734 นางสุกัญญา อ่อนจู
735 นางเนตรชนก หวังสม
736 นางปวีนา หนูเล่ือน
737 นางสาวนุชนารถ ชูเถ่ือน
738 นายฉัตรมงคล สาวาโย
739 นางสาวต่วนนูรียะห์ ซารี
740 นายมูหามะเซ็ง มะแซ
741 นางสาวธัญญา เต๊ะหนิหม๊ะ
742 นางสาวฮาซาร์มี ดือรานิง
743 นางรัชนันท์ หงษ์น้อย
744 นางน  าอ้อย ทวีสุข
745 นายเจ๊ะรอสลี ดาโอ๊ะ
746 นายธวัช ใสเกื อ
747 นางพวงรัตน์ คงมีบุญ
748 นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรศรี
749 นายการียา ยือแร
750 นางสาวอัฟเสาะห์ กาซอ
751 นางสาวนูรตัสนีม นอีมุลลอฮ์
752 นางสรณ์พสุคุณ กัณห์อุไร
753 นายสุชาติ เนตรสุวรรณ



754 นายนิวัน นิโซะ
755 นางสีตีฮายา รอบรู้
756 นางสาวมารีนา สะอะ
757 นายอัมราน เบ็ญอิสริยา
758 นางสาวธีราพร ทองกอบสม
759 นางปณิธี ดาราวี
760 นางลัดดาวัลย์ เตี ยเนตร
761 นายไพริน ด ามี
762 นางอมรรัตน์ หัสโร
763 นางสาวสายน๊ะ ดือมาน๊ิ
764 นางสาวรูซีละห์ ขามิจะ
765 นางวันมาฆะ ศรีเมือง
766 นางสาวนิเมาะ ยูนุ
767 นายสุปัญญา ไชยราช
768 นางซีตีฮายาร์ เจ๊ะแล
769 นายสุรเชษฐ์ ฟักเขียว
770 นางนภาพันธ์ เทนจัตุรัส
771 นางสาวฟาซียะห์ ดามิห์
772 นางละมัย ยูโซะ
773 นายกัมปนาท พ่ึงชัย
774 นายนิพันธ์ มุสิกะวัน
775 นางสาวนูรียะห์ ดอเลาะอาลี
776 นางสาวกัซตีนีย์ เจะซู
777 นายปรีชา กาฬแก้ว
778 นายเฉลิม จับปร่ัง
779 นางสาวมารีเยาะ มณีหิยา
780 นางอุไร ทองไชย



781 นางสาวนุรซัมซียะห์ มะยีแต
782 นางทัศนีย์ พลหงษ์
783 นายวรท โฉมจังหวัด
784 นางสาววริศรา จับไหว
785 นางสิรินญา เปอร์ดี
786 นางสาวจุฑารัตน์ มะโนธรรม
787 นางสาวชลิกา สุโรพันธ์
788 น.ส.เนาวรัตน์ รุ่งโรจน์
789 น.ส.วรินทร์ทิพย์ เพ็ชรพลอย
790 นางเกษร บุญเรืองขาว
791 นางสาวพัชรินทร์ ค าวงศ์
792 นางสาวณชญาดา สิงห์แก้ว
793 นางสาววิรังรอง สุทันตกุล
794 นางเพียงดาว รอดความทุกข์
795 นางสาวณัฐธิดา กวยะปาณิก
796 นางขวัญชนก สุวรรณ
797 นายอดิศักด์ิ มะประสิทธ์ิ
798 นางสาวกรรณิกา บือราเฮง
799 นางจีราภรณ์ หวังสม
800 นางสาวกูดะห์ เจะหนิ
801 ดร.วิจิตร ภัทรพรไพโรจน์
802 นางสาวซอบารียะห์ สาแลมัน
803 นางสาวอารีรัตน์  เเสงผ่อง
804 นางสาวอารีนา แอเนาะ 
805 นายพิทักษ์  ผึ งหลวง
806 นางสาวรินทร์ลภัส ศิวิลัยธนกิจ
807 นางสาวจินจารีย์ มณีแดง



808 นางสาวจันทิมา จิตสวัสด์ิ
809 นางสาวฟารีดา ตาลีแฮ
810 นายคมกฤต ก้อนเเก้ว
811 นางอุทุมพร  ทองช านาญ 
812 นายพลวัฒน์ ทองช านาญ 
813 นางสาวนิพา  โพชนะ
814 นายญาณันธร กราบทิพย์
815 นางซูไฮลา สอเเล๊ะ
816 นางสาวเเวฆูยะห์  เเวอาเเซ
817 นางสาวอภาภรณ์ จันทร์คง


