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1 6322180005 นางสาว กรองแก้ว หนูอ่ิม

2 6322170006 นาย กฤตภาส สริยา

3 6322040010 นางสาว กวิสรา ภู เวียน วงค์

4 6322160011 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ

5 6322180014 นางสาว กัณฑมาศ ทิพย์ดี

6 6322110017 นางสาว กาญจนา แสงภู

7 6322060018 นางสาว กาญจนา ศรีวงษ์ชัย

8 6322070022 นางสาว กุสุมา ทรัพย์มูล

9 6322010027 นาย คมกริช แก้ววิลาศ

10 6322110029 นางสาว คอตีเยาะ มามะ

11 6322060035 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์

12 6322020036 นางสาว จิดาภา จุลพูล

13 6322030038 นาย จิรกิตต์ กิจจาพานิชย์

14 6322050043 นางสาว จิระประไพ ใจดี

15 6322080045 นาย จิรายุทธ แย้มเย็น

16 6322080047 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท

17 6322050049 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยรัตน์

18 6322040050 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย

19 6322080054 นางสาว ฉัตรปวีณ์ อินทร์ถนอม

20 6322120058 นางสาว ชนกานต์ พงษ์พยัคเลิศ

21 6322160061 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์

22 6322080062 นางสาว ชนาพร บวรวิวรรธน์

23 6322120063 นางสาว ชนาภา เย็นพู

24 6322060068 นางสาว ชวิศา วรัญญานนท์

25 6322110071 นางสาว ชุติมา ช่างเหลา
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26 6322160075 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า

27 6322110076 นางสาว ซูไวบะห์ ขารี

28 6322050078 นางสาว ญาณิศา พ่อชมภู

29 6322020080 นางสาว ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล

30 6322070082 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์

31 6322080083 นางสาว ณปภัช สังข์ทองจีน

32 6322160089 นาย ณัฐชนน ปทุมรัตนโรจน์

33 6322110092 นางสาว ณัฐมนต์ ราชพันธ์

34 6322140093 นางสาว ณัฐริกา ปาค ามูล

35 6322010096 นางสาว ณาร์รีมาน สนิแว

36 6322020099 นางสาว ดนุลดา นิรมลพานิช

37 6322020101 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม

38 6322150102 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์

39 6322040108 นางสาว ทัศนีภรณ์ โค่ยอินทร์

40 6322070109 นางสาว ทิพาพร ใจงาม

41 6322140111 นางสาว ธนพร ค าเพ่ิม

42 6322020115 นาย ธนวัฒน์ แสงสุนานนท์

43 6322160124 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์

44 6322080128 นาย นภธกฤช โชคประจักษ์ชัด

45 6322020131 นางสาว นริศรา โพดเฟ่ือง

46 6322050133 นางสาว นันทกานต์ บุญเสริม

47 6322090135 นางสาว นัศเราะ ปอโต๊ะ

48 6322110140 นางสาว นิซูรี นาโด

49 6322010142 นาย นิพิฐพนธ์ พรประทุม

50 6322060144 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี
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51 6322080145 นางสาว นิสา งามข า

52 6322160147 นางสาว นิอัยเสาะห์ ยามู

53 6322160153 นางสาว นูรอามาณี เจ๊ะโกะ

54 6322160154 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว

55 6322170380 นางสาว เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล

56 6322050161 นาย ปฐมพร สายสุด

57 6322080164 นางสาว ปทุมทิพย์ ศิษย์สุวรรณ

58 6322080172 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช

59 6322050165 นางสาว ประนัดดา จันทร์เพ็ชร

60 6322050167 นางสาว ประภาสิริ บุญโชติ

61 6322010168 นาย ประวัติ ยะแบน

62 6322160170 นางสาว ปริฉัตร มีมุสิทธ์ิ

63 6322060176 นางสาว ปารีดา เจริญคุณ

64 6322050182 นางสาว ปิยาภรณ์ ชูรัตน์

65 6322060185 นาย พชรพล เพ็ชรสินธพ

66 6322040195 นางสาว พัชรินทร์ ใจดี

67 6322080196 นางสาว พัชสิษฐ์ตา มีอนันต์

68 6322150201 นางสาว พิชชาภา ตาวัน

69 6322020202 นางสาว พิชญา แย้มพราย

70 6322080204 นาย พิภพ จันทร์เล็ก

71 6322040206 นางสาว พิมพ์ชนะ บุญสมศรี

72 6322080205 นาย พิมพิมาลย์ การรินทร์

73 6322110209 นางสาว พิสมัย จันทมุลตรี

74 6322080212 นาง พูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์

75 6322150214 นางสาว ฟาตีมา เกะรา
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76 6322020221 นางสาว ภีมรดา ศิริป่ิน

77 6322060222 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์

78 6322020228 นางสาว มูนีย์รอฮ ตาเฮร์

79 6322020229 นาย มูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ

80 6322110230 นาย มูฮัมหมัดอัสฟาน มูซอ

81 6322080382 นาง เมธาวี ศรีสุทธิพงษ์

82 6322100390 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม

83 6322110232 นางสาว ยัสมีน แมเร๊าะ

84 6322010234 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา

85 6322140237 นางสาว รสสุคนธ์ เกิดทอง

86 6322140242 นาย รัญวรัชญ์ พลชัย

87 6322080244 นางสาว รัตนาภรณ์ สุภาวิชัย

88 6322140246 นางสาว รุ่งอรุณ ริค าแง

89 6322040251 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์

90 6322160252 นางสาว ลีซาวาตี บือราเฮง

91 6322050253 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง

92 6322090256 นางสาว วรกมล ศรีธรรม

93 6322050258 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า

94 6322070259 นางสาว วริษา ผลาหาร

95 6322060261 นางสาว วันมัสนี เจะมิง

96 6322080262 นางสาว วิภา โกมลสิริกุล

97 6322180263 นางสาว วิภาดา คามวัลย์

98 6322140265 นางสาว วิภาวี น่วมเจริญ

99 6322040268 นาย วีระยุทธ วาระตระกูล

100 6322060269 นาย วีลฎาณร์ นิเฮง
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101 6322020383 นาย เวชพิสิฐ มีสุข

102 6322110278 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง

103 6322040279 นางสาว ศิริพร มาระนอ

104 6322100282 นางสาว ศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล

105 6322140283 นางสาว ศุภกร ภู่สอาด

106 6322080286 นางสาว ศุภร แตนรินทร์

107 6322080384 นาย เศรษฐาพัฒสร์ วงศ์ภักดี

108 6322050386 นางสาว โศจิรัตน์ ใสศรี

109 6322050288 นาย สมพงษ์ ส่งสุข

110 6322020291 นางสาว สมัชญา เครือเนตร

111 6322160293 นางสาว สามีเราะห์ ดิง

112 6322110294 นางสาว สาวิตรี เหิมสารจอด

113 6322060296 นางสาว สิริเกตุ แจ้งเนตร

114 6322020298 นาย สุกฤษฎ์ิ บัญชรเทวกุล

115 6322050300 นางสาว สุชาดา ตระการไทย

116 6322130302 นางสาว สุทธิณีย์ กันทะวงค์

117 6322110308 นางสาว สุนิสา พิมลา

118 6322080314 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง

119 6322170319 นาง สุเมจตา ศรีทอง

120 6322150320 นางสาว สุไฮนี ขาเดร์

121 6322020387 นางสาว โสรญา ฝ้ันตุ่น

122 6322060323 นางสาว หวันฟาริณี มะดีเยาะ

123 6322060324 นางสาว หิรัญญา หลุ่ยจ๋ิว

124 6322110327 นางสาว อนัญญา หูมแพง

125 6322020331 นางสาว อภิญญา ทับเอ่ียม
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126 6322010333 นางสาว อรณิชา ขวัญแก้ว

127 6322030334 นางสาว อรพรรณ เพชรนิล

128 6322080336 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม

129 6322040340 นางสาว อรอุมา อ่อนม่ิง

130 6322030342 นางสาว อรุณรัตน์ รัตนรักษ์

131 6322030347 นางสาว อัจฉริยา มาลินี

132 6322110349 นางสาว อัญญารัตน์ โสรัจ

133 6322060350 นาย อับดุลฮาเล็ง แวบือราเฮง

134 6322080351 นางสาว อัฟอาล บือโต

135 6322110352 นางสาว อัยณีย์ นาแวบือเจาะ

136 6322110353 นางสาว อัสมาตห์ วาโซ๊ะ

137 6322090358 นาย อารอฟัต สะบูดิง

138 6322110359 นาย อาแว ยีเฮ็ง

139 6322040363 นางสาว อุทุมพร เบียนชัย

140 6322040366 นางสาว อุมาวดี ชาสอน

141 6322150368 นางสาว อุสรา กาหยี

142 6322180369 นางสาว ฮาบีบะห์ บือราเฮง


