
นายภทัรพล สําเรนายภทัรพล สําเร 

เลขที่ 3099/๒๕๖๒ 

นายภทัรพล สาํเร 



นางซานีรา สมุาลนีางซานรีา สมุาล ี

เลขท่ี 3100/๒๕๖๒ 

นางซานีรา สมุาลี 



นางสาวปวีณา มาราสานางสาวปวีณา มาราสา 

เลขท่ี 3101/๒๕๖๒ 

นางสาวปวีณา มาราสา 



นายสริุยา สนบูตุรนายสริุยา สนบูตุร 

เลขท่ี 3102/๒๕๖๒ 

นายสุริยา สนูบุตร 



นางสาวสขุศริิ ไตรสกลุนางสาวสขุศิริ ไตรสกลุ 

เลขท่ี 3103/๒๕๖๒ 

นางสาวสขุศิริ ไตรสกลุ 



นายศรีภมิู ชาญเดชนายศรีภมิู ชาญเดช 

เลขท่ี 3104/๒๕๖๒ 

นายศรีภมิู ชาญเดช 



นายบญุสง่ เอยีดสยุนายบญุสง่ เอียดสยุ 

เลขท่ี 3105/๒๕๖๒ 

นายบุญส่ง เอียดสยุ 



นางสาวจนัทนา พลรักดีนางสาวจนัทนา พลรักด ี

เลขท่ี 3106/๒๕๖๒ 

นางสาวจนัทนา พลรกัดี 



นางสาวสชุาดา แซ่ตงันางสาวสชุาดา แซต่งั 

เลขท่ี 3107/๒๕๖๒ 

นางสาวสุชาดา แซ่ตงั 



นายภิรมย์ พรุเพชรแก้วนายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว 

เลขท่ี 3108/๒๕๖๒ 

นายภิรมย ์พรเุพชรแก้ว 



นายอาหล ีลมิานนันายอาหลี ลิมานนั 

เลขท่ี 3109/๒๕๖๒ 

นายอาหลี ลิมานัน 



นางฮาสานะ ยีปันจอนางฮาสานะ ยปัีนจอ 

เลขท่ี 3110/๒๕๖๒ 

นางฮาสานะ ยีปันจอ 



นายมงักร พงศ์สชุาตินายมงักร พงศ์สชุาต ิ

เลขท่ี 3111/๒๕๖๒ 

นายมงักร พงศส์ุชาติ 



นายอนรัุกษ์ เนาวเกตนุายอนรัุกษ์ เนาวเกต ุ

เลขท่ี 3112/๒๕๖๒ 

นายอนุรกัษ์ เนาวเกตุ 



นายนพดล ยงัสมนันายนพดล ยงัสมนั 

เลขท่ี 3113/๒๕๖๒ 

นายนพดล ยงัสมนั 



นายเกษม สะหมดัหานายนายเกษม สะหมดัหานาย 

เลขท่ี 3114/๒๕๖๒ 

นายเกษม สะหมดัหานาย 



นางนชุนารถ ยาบาจินางนชุนารถ ยาบาจ ิ

เลขท่ี 3115/๒๕๖๒ 

นางนุชนารถ ยาบาจิ 



ส.ต.อ.จรัญ หนชูสู.ต.อ.จรัญ หนชู ู

เลขท่ี 3116/๒๕๖๒ 

ส.ต.อ.จรญั หนูชู 



นางบญุเจือ เตสว่นนางบญุเจือ เตส่วน 

เลขท่ี 3117/๒๕๖๒ 

นางบญุเจือ เตส่วน 



นายฮมัดาน เบญ็ญโซฟนายฮมัดาน เบ็ญญโซฟ 

เลขท่ี 3118/๒๕๖๒ 

นายฮมัดาน เบญ็ญโซฟ 



นายทวีวฒัน์ สายนันายทวีวฒัน์ สายนั 

เลขท่ี 3119/๒๕๖๒ 

นายทวีวฒัน์ สายนั 



นายจิตรกร หมนีสนันายจิตรกร หมีนสนั 

เลขท่ี 3120/๒๕๖๒ 

นายจิตรกร หมีนสนั 



นางวรรธิดา คมขํานางวรรธิดา คมขํา 

เลขท่ี 3121/๒๕๖๒ 

นางวรรธิดา คมขาํ 



นางศิริพร สนุนัทาเสวชนางศิริพร สนุนัทาเสวช 

เลขท่ี 3122/๒๕๖๒ 

นางศิริพร สุนันทาเสวช 



นายสาวยาวตีา ดือราแมนายสาวยาวีตา ดือราแม 

เลขท่ี 3123/๒๕๖๒ 

นายสาวยาวีตา ดือราแม 



นางซอฟีญา ล่าโยดนางซอฟีญา ล่าโยด 

เลขท่ี 3124/๒๕๖๒ 

นางซอฟีญา ล่าโยด 



นางสกุญัญา แนบเนียดนางสกุญัญา แนบเนยีด 

เลขท่ี 3125/๒๕๖๒ 

นางสกุญัญา แนบเนียด 



นางศลยัลา หมาดเท่งนางศลยัลา หมาดเท่ง 

เลขท่ี 3126/๒๕๖๒ 

นางศลยัลา หมาดเท่ง 



นางสาวซารีนา กุลโรจนสิรินางสาวซารีนา กุลโรจนสิริ 

เลขท่ี 3127/๒๕๖๒ 

นางสาวซารีนา กลุโรจนสิริ 



นางสาวเพญ็พร คงจุ้ยนางสาวเพ็ญพร คงจุ้ย 

เลขท่ี 3128/๒๕๖๒ 

นางสาวเพญ็พร คงจุ้ย 



นางเบญจมาศ ฤทธิศกัดนิางเบญจมาศ ฤทธิศกัด ิ

เลขท่ี 3129/๒๕๖๒ 

นางเบญจมาศ ฤทธิศกัดิ 



นางสาวเจ๊ะบหุลนั อไุสนีนางสาวเจ๊ะบหุลนั อไุสนี 

เลขท่ี 3130/๒๕๖๒ 

นางสาวเจะ๊บุหลนั อไุสนี 



นางสาวสไุวย๊ะ วาเหตโดยนางสาวสไุวย๊ะ วาเหตโดย 

เลขท่ี 3131/๒๕๖๒ 

นางสาวสไุวยะ๊ วาเหตโดย 



นางอริศรา สงสวสัดินางอริศรา สงสวสัดิ 

เลขท่ี 3132/๒๕๖๒ 

นางอริศรา สงสวสัดิ 



นางวณิชยา พลพงษานางวณิชยา พลพงษา 

เลขท่ี 3133/๒๕๖๒ 

นางวณิชยา พลพงษา 



นางชวนพิศ สวุรรณสะอาดนางชวนพศิ สวุรรณสะอาด 

เลขท่ี 3134/๒๕๖๒ 

นางชวนพิศ สวุรรณสะอาด 



นางฐิตินนัท์ เจริญฤทธินางฐิตนินัท์ เจริญฤทธิ 

เลขท่ี 3135/๒๕๖๒ 

นางฐิตินันท ์เจริญฤทธิ 



นาวสาวเสาด๊ะ สานงินาวสาวเสาด๊ะ สานิง 

เลขท่ี 3136/๒๕๖๒ 

นาวสาวเสาดะ๊ สานิง 



นางมนสันนัท์ นาคสงา่นางมนสันนัท์ นาคสง่า 

เลขท่ี 3137/๒๕๖๒ 

นางมนัสนันท ์นาคสง่า 



นางซามีลา หลงัชายนางซามีลา หลงัชาย 

เลขท่ี 3138/๒๕๖๒ 

นางซามีลา หลงัชาย 



นายสาวรัชฎา นุ้ยเดน็นายสาวรัชฎา นุ้ยเด็น 

เลขท่ี 3139/๒๕๖๒ 

นายสาวรชัฎา นุ้ยเดน็ 



นางสาวยภุา ติงหวงันางสาวยภุา ติงหวงั 

เลขท่ี 3140/๒๕๖๒ 

นางสาวยุภา ติงหวงั 



นางสาวซลัมา ใจดนีางสาวซลัมา ใจดี 

เลขท่ี 3141/๒๕๖๒ 

นางสาวซลัมา ใจดี 



นางสาวบิณยภุา นคัรีนางสาวบิณยภุา นคัรี 

เลขท่ี 3142/๒๕๖๒ 

นางสาวบิณยภุา นัครี 



นางสาวสดุา ตกุงัหนันางสาวสดุา ตกุงัหนั 

เลขท่ี 3143/๒๕๖๒ 

นางสาวสุดา ตกุงัหนั 



นายพรเทพ เทพจนัทร์นายพรเทพ เทพจนัทร์ 

เลขท่ี 3144/๒๕๖๒ 

นายพรเทพ เทพจนัทร ์



นางสาวกยูาวตีา บิสนมุนางสาวกยูาวีตา บิสนมุ 

เลขท่ี 3145/๒๕๖๒ 

นางสาวกยูาวีตา บิสนุม 



นายธนกฤต บินรินทร์นายธนกฤต บินรินทร์ 

เลขท่ี 3146/๒๕๖๒ 

นายธนกฤต บินรินทร ์



นายขจรศกัด ิธงัดนินายขจรศกัด ิธังดิน 

เลขท่ี 3147/๒๕๖๒ 

นายขจรศกัดิ ธงัดิน 



นางธนชัญา ลลีานนท์นางธนชัญา ลลีานนท์ 

เลขท่ี 3148/๒๕๖๒ 

นางธนัชญา ลีลานนท์ 



นางสาวศลัยรัตน์ ขวญัทองนางสาวศลัยรัตน์ ขวญัทอง 

เลขท่ี 3149/๒๕๖๒ 

นางสาวศลัยรตัน์ ขวญัทอง 



นางภาณวุฒัน์ ลิมานนางภาณวุฒัน์ ลิมาน 

เลขท่ี 3150/๒๕๖๒ 

นางภาณุวฒัน์ ลิมาน 



นางนติยา จิวจวบนางนิตยา จิวจวบ 

เลขท่ี 3151/๒๕๖๒ 

นางนิตยา จิวจวบ 



นางสาวณฐัชา สาและนางสาวณฐัชา สาและ 

เลขท่ี 3152/๒๕๖๒ 

นางสาวณฐัชา สาและ 



นางสาวกลัยาณี หลดีินซุดนางสาวกลัยาณี หลีดินซุด 

เลขท่ี 3153/๒๕๖๒ 

นางสาวกลัยาณี หลีดินซุด 



นายอรุณ ยามาสานายอรุณ ยามาสา 

เลขท่ี 3154/๒๕๖๒ 

นายอรณุ ยามาสา 



นางสาวปนดัดา ปานรงค์นางสาวปนดัดา ปานรงค ์

เลขท่ี 3155/๒๕๖๒ 

นางสาวปนัดดา ปานรงค ์



นางสาวนชัเราะ สาเล๊ะนางสาวนชัเราะ สาเล๊ะ 

เลขท่ี 3156/๒๕๖๒ 

นางสาวนัชเราะ สาเละ๊ 



นางทศันีย์ แยบคายนางทศันีย์ แยบคาย 

เลขท่ี 3157/๒๕๖๒ 

นางทศันีย ์แยบคาย 



นางฮฟัซะฮ์ เหมมนุนางฮฟัซะฮ์ เหมมนุ 

เลขท่ี 3158/๒๕๖๒ 

นางฮฟัซะฮ ์เหมมุน 



นายวฒุศิาส์น สําสนูายวฒิุศาส์น สําส ู

เลขท่ี 3159/๒๕๖๒ 

นายวฒิุศาสน์ สาํส ู



นางสาวธัญญลกัษณ์ คงแตะนางสาวธัญญลกัษณ์ คงแตะ 

เลขท่ี 3160/๒๕๖๒ 

นางสาวธญัญลกัษณ์ คงแตะ 



นายเจะใฮเดช มตุรานายเจะใฮเดช มตุรา 

เลขท่ี 3161/๒๕๖๒ 

นายเจะใฮเดช มตุรา 



นางวนิดา สขุสงา่นางวนดิา สขุสงา่ 

เลขท่ี 3162/๒๕๖๒ 

นางวนิดา สขุสง่า 



นางสาวสริิวรรณ ขนุจนัทร์นางสาวสริิวรรณ ขนุจนัทร์ 

เลขท่ี 3163/๒๕๖๒ 

นางสาวสิริวรรณ ขนุจนัทร ์



นางสาวนิสรีน หมาดหวงันางสาวนสิรีน หมาดหวงั 

เลขท่ี 3164/๒๕๖๒ 

นางสาวนิสรีน หมาดหวงั 



นางสาวปวีณา รักษ์สตัย์นางสาวปวีณา รักษ์สตัย ์

เลขท่ี 3165/๒๕๖๒ 

นางสาวปวีณา รกัษ์สตัย ์



นางจริญา บินรินทร์นางจริญา บินรินทร์ 

เลขท่ี 3166/๒๕๖๒ 

นางจริญา บินรินทร ์



นางสาวพทุธรักษา ด้วงเสนนางสาวพทุธรักษา ด้วงเสน 

เลขท่ี 3167/๒๕๖๒ 

นางสาวพทุธรกัษา ด้วงเสน 



นางฟารีดา นาคสงา่นางฟารีดา นาคสง่า 

เลขท่ี 3168/๒๕๖๒ 

นางฟารีดา นาคสง่า 



นายอาซีซนั ทองสีสนันายอาซีซนั ทองสสีนั 

เลขท่ี 3169/๒๕๖๒ 

นายอาซีซนั ทองสีสนั 


