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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 6410210007 น.ส. กรชนก สุดจันทร์

2 6410210010 นาย กรีฑา ชนะกาญจน์

3 6410210013 นาย กฤษดา พุทธา

4 6410210017 นาย กษิดิศ เปียกบุตร

5 6410210018 น.ส. กัญญ์วรา ไชยบุญแก้ว

6 6410210019 น.ส. กัญญารัตน์ แก้วนวลศรี

7 6410210026 น.ส. ก าไลทิพย์ ขุนอินทร์

8 6410210027 นาย กิตติ แก้วประดิษฐ์

9 6410210031 นาย กิตติธัช ชูบัวทอง

10 6410210034 น.ส. กุลิสรา แก้วสุข

11 6410210041 น.ส. ขนิษฐา บุญมา

12 6410210042 น.ส. เขริกา ศักด์ิศฤงคาร

13 6410210043 นาย คฑากริช ไชยสุวรรณ

14 6410210047 น.ส. ฆราณี จรณวรรณ ฉายากุล

15 6410210052 น.ส. จันทิมา ทองนวลจันทร์

16 6410210055 น.ส. จิรพาภรณ์ ถ่ินบัวบาน

17 6410210061 น.ส. จุฑาทิพย์ อินทร์จันทร์

18 6410210063 น.ส. จุฬามาศ เพ็งประไพ

19 6410210065 นาย ฉันทพัฒน์ รุทธพิชัยรักษ์

20 6410210071 น.ส. ชนิกานต์ กล้าหาญ

21 6410210072 น.ส. ชนิสรา แก้วสัตยา

22 6410210077 น.ส. ชาลิสา ปานทะเล

23 6410210078 นาย ชุติพนธ์ จ าปา

24 6410210084 น.ส. ซูลฟา เง๊าะ

25 6410210085 น.ส. โซเฟียณีย์ กาซอร์

26 6410210088 น.ส. ฐาปนัดดา หวังเบ็ญหมัด

27 6410210089 นาย ณภัทร รักเช้ือ

28 6410210091 น.ส. ณัฏฐ์ธารณ์ ขวัญหวาน

29 6410210094 น.ส. ณัฐนิช พัชรพิสุทธ์ิสิน

รำยช่ือนักศึกษำท่ีมีสิทธ์ิได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเอก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
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30 6410210097 นาย ณัฐพร โป๊เล็ก

31 6410210098 น.ส. ณัฐพร ศิริปุญญาพัฒน์

32 6410210105 นาย ณัทพัฒน แก้วบ้านตรุด

33 6410210113 นาย ทยากร หมวดรอด

34 6410210114 นาย ทรงพล แท่นประมูล

35 6410210117 นาย ทองทัศน์ ทองสามสี

36 6410210120 น.ส. ทิพวรรณ สันเล๊าะ

37 6410210133 น.ส. ธนัตดา ชนไพรโรจน์

38 6410210135 น.ส. ธมลวรรณ แสงอ าไพ

39 6410210144 นาย ธีรธรรม แสงจันทร์

40 6410210147 นาย นครา ส าราญราษฎร์

41 6410210150 น.ส. นราลักษณ์ เพชรกูล

42 6410210151 น.ส. นริษรา บุตรสมัน

43 6410210158 นาย นัฐกรานต์ กอบชัย

44 6410210161 น.ส. นันทิตา พัชรนนท์

45 6410210172 น.ส. นิจจารีย์ ขวัญแก้ว

46 6410210173 น.ส. นิศิตา รัตนอรุณ

47 6410210175 น.ส. นูรมา ดาโอ๊ะ

48 6410210178 น.ส. นูรียะห์ หมานหมิด

49 6410210184 น.ส. ปทุมรัตน์ ณ รังษร

50 6410210189 น.ส. ปรียา คงมิตร์

51 6410210191 นาย ปวิตร สุวรรณรัตน์

52 6410210192 น.ส. ปานทิพย์ พุฒนิล

53 6410210196 น.ส. ปาริชาติ ย่ีเสาว์

54 6410210199 น.ส. ปิยะลักษณ์ นพรัตน์

55 6410210212 น.ส. พรรณิภา ศรีสุข

56 6410210216 น.ส. พัชรพร บุญสวัสด์ิ

57 6410210217 น.ส. พัณณิตา บุญสว่าง

58 6410210220 น.ส. พิชชา บุญชุม
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59 6410210229 นาย โพธ์ิธิวัตร ไชยเสนะ

60 6410210231 น.ส. ฟาติน่าร์ หวันมาแซะ

61 6410210233 น.ส. ฟาตีฮะห์ อีแต

62 6410210234 นาย ฟานีล นนทรีย์

63 6410210239 น.ส. ภัทรนันท์ จรุงกีรติวิมล

64 6410210241 น.ส. ภัทรวรินทร์ เอียดคล้าย

65 6410210245 นาย ภาสุ พงศาวกุล

66 6410210249 นาย ภูริภัทร พวงนิน

67 6410210251 น.ส. มณฑิตา คงอุ่น

68 6410210262 น.ส. เมธิชา แจ้งไข

69 6410210267 น.ส. รอซาดา หะยีอาเซน

70 6410210279 นาย วรเทพ ประจ าน้อย

71 6410210285 น.ส. วาสนา เพชรรัตน์

72 6410210287 นาย วิธวินท์ แก่นอินทร์

73 6410210289 น.ส. วิสาข์ ภัทราเวทวิวัฒน์

74 6410210290 น.ส. วิอัญชณุ พรมจินโน

75 6410210291 น.ส. ศกลภัทร ชยเจตน์

76 6410210294 น.ส. ศรีสมร ใจใหญ่

77 6410210296 น.ส. ศศิกานต์ กุลเกล้ียง

78 6410210304 น.ส. ศิริรัตน์ มลิวัล

79 6410210306 น.ส. ศิริอาภรณ์ สวนกูล

80 6410210308 นาย ศุขวรร ด าดี

81 6410210311 นาย ศุภกิตต์ิ พรหมดวง

82 6410210312 นาย ศุภชัย เส็นขาว

83 6410210315 น.ส. ศุภิสรา ดีเจริญกุล

84 6410210316 น.ส. โศจิรัตน์ นาคปน

85 6410210319 นาย สันเพ็ชร แซ่ฟัง

86 6410210321 นาย สานุวัฒน์ ทุ่งปรือ

87 6410210324 นาย สิรวิชญ์ เหลืองอักษร

หน้า 3 จาก 13  0179/2564



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีมีสิทธ์ิได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเอก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

88 6410210326 น.ส. สิริยากร ใบระหมาน

89 6410210328 น.ส. สุกัลยา มณีโชติ

90 6410210329 น.ส. สุขสีรุ้ง คงอุป

91 6410210332 นาย สุทธิเกียรติ สุวรรณมณี

92 6410210333 น.ส. สุธาดาดลทิพย์ อินทรไพบูลย์

93 6410210339 น.ส. สุภาวดี บุญทองใหม่

94 6410210350 น.ส. องค์อร พร้อมมูล

95 6410210351 นาย อชิตพล เหมจันทร์

96 6410210361 น.ส. อรจิรา จันทร์หยู

97 6410210363 นาย อรรถพร ณรงค์

98 6410210371 นาย อัฐพงศ์ อินวัง

99 6410210374 นาย อัสมะห์ เป็ดผล้ิง

100 6410210381 น.ส. อารีวรรณ ปะหินา

101 6410210387 นาย ฮากิม ขวัญฤกษ์

102 6410210388 นาย ฮาริล โต๊ะหมีน

103 6410210390 น.ส. กชรัศม์ิ ทิพย์สุขุมปิติ

104 6410210391 น.ส. กนกวรรณ กิติพนาศิลป์

105 6410210393 น.ส. กมลทิพย์ จันทมโณ

106 6410210394 น.ส. กรกนก กมุทชาติ

107 6410210395 น.ส. กรกนก จุลเกล้ียง

108 6410210396 นาย กษิด์ิเดช รสิตานนท์

109 6410210397 น.ส. กอนีตะห์ ดอแวปูต๊ะ ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

110 6410210398 น.ส. กัญญารัตน์ กาฬะจักษ์ุ

111 6410210399 น.ส. กัณฐมณี พรหมมา

112 6410210400 น.ส. ก่ิงกาญจน์ อินทร์ช่วย

113 6410210402 นาย กิตติศักด์ิ จันทะปะ

114 6410210403 นาย กิตติศักด์ิ วังสมบัติ

115 6410210405 น.ส. กิติยากรณ์ สุขแก้ว

116 6410210406 น.ส. กุรรอตุลอายูนีย์ การียา
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117 6410210407 น.ส. กุลธิดา ถนอมจิตต์

118 6410210409 น.ส. เกตน์นิภา เกตด า

119 6410210410 นาย เกริกชัย ทองแท้

120 6410210411 น.ส. เกวลิน ขุนราช

121 6410210412 น.ส. เกวลิน ศรีขามเฒ่า

122 6410210414 น.ส. แก้วกาญจน์ ศรีทอง

123 6410210415 น.ส. เขมิกา ด าทอง

124 6410210416 น.ส. เขมิกา สุนทรารักษ์

125 6410210417 น.ส. ครองขวัญ บรรจง

126 6410210418 น.ส. ครีมา รักษาพล

127 6410210420 นาย จตุพร อาวัชนาการ

128 6410210421 นาย จักรกฤษณ์ แก้วศรีหน่อ

129 6410210422 น.ส. จินตนา บิลหมัด

130 6410210423 นาย จิรภัทร วินันลา

131 6410210424 น.ส. จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ

132 6410210425 น.ส. จิราภรณ์ แสนหูม

133 6410210426 นาย จิรายุทธ์ แซ่จ้ิว

134 6410210428 น.ส. จุฑาทิพย์ เอกชูสิทธ์ิ

135 6410210429 น.ส. จุฑารัตน์ อินทกาญจน์

136 6410210430 น.ส. จุรีรัตน์ แก้วแสงอ่อน

137 6410210431 น.ส. จุไรรัตน์ แสนมนตรี

138 6410210432 น.ส. จูนี อารอมะ

139 6410210434 น.ส. ฉารีฟะฮ์ ศรีรัฐ ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

140 6410210435 น.ส. ชญาดา ศรีกรด

141 6410210437 น.ส. ชนกพร วิมลเมือง

142 6410210438 น.ส. ชนกานต์ คงวารินทร์

143 6410210439 น.ส. ชนิศา นกรู้รัก

144 6410210441 นาย ชยธร เท่ียงธรรม

145 6410210442 น.ส. ชยาพร ทองวิเศษ
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146 6410210443 น.ส. ชริตา เพ็ชรประสมกูล

147 6410210444 น.ส. ชลธิชา บุญจันทร์

148 6410210445 น.ส. ชลลดา ศรีด่านกลาง

149 6410210446 น.ส. ชลิดา หนูเหมือน

150 6410210447 นาย ชัยวัฒน์ อินทร์พาณิชย์

151 6410210448 นาย ชานนท์ ทองชุม

152 6410210449 น.ส. ช่าฟีนา ดารานีตาแล ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

153 6410210450 นาย ชินาธิป บุญณรงค์

154 6410210452 น.ส. ชุติมณฑน์ แสงมณี

155 6410210453 น.ส. ซอฟีย๊ะ จอมทอง

156 6410210457 นาย ซัลมาน สาเล็ง

157 6410210458 น.ส. ซาฟูรอ หีมหวัง

158 6410210461 น.ส. ซีฟาอ์ มะแซ

159 6410210462 น.ส. ซูซานี หวันดะหวา

160 6410210463 น.ส. ซูร์ดัยละห์ ลาโบะ

161 6410210466 น.ส. โซเฟีย กาแบ

162 6410210468 นาย ไซนูดีน เจ๊ะมี

163 6410210469 น.ส. ญาณภา สาหง่อย

164 6410210470 น.ส. ฐิตินันต์ ย่ิงทวี

165 6410210471 น.ส. ฐิติรัตน์ กุมทอง

166 6410210472 น.ส. ฐิติรัตน์ ใยดี

167 6410210473 น.ส. ณัชชา สุภาพบุรุษ

168 6410210474 นาย ณัชภัค บุญฤทธ์ิ

169 6410210475 น.ส. ณัฏฐธิดา กุมารน้อย

170 6410210476 น.ส. ณัฐฐิตา แดงสมศรี

171 6410210477 น.ส. ณัฐณิชา สิลาเวียง

172 6410210479 น.ส. ณัฐธิดา ไชยศรี

173 6410210480 น.ส. ณัฐธิดา นวลแก้ว

174 6410210481 น.ส. ณัฐธิดา เพ็ชรมณี
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175 6410210482 น.ส. ณัฐนรี สัตย์ซ่ือ

176 6410210483 นาย ณัฐภัทร บากาโชติ

177 6410210484 น.ส. ณัฐริกา เมืองแก้ว

178 6410210485 น.ส. ณัฐริกา หมัดเหร็ม

179 6410210486 นาย ณัฐวุฒิ สังข์สกุล

180 6410210487 น.ส. ณิชากร แก้วกรด

181 6410210488 น.ส. ดาราวรรณ เหยียบฮ่ัน

182 6410210490 น.ส. ต่วนนูรีฮัน ยือมา

183 6410210491 น.ส. ต่วนอาวาตีฟ ตูแวแม

184 6410210492 น.ส. ตัซณีม ประสิทธิชัยวุฒิ

185 6410210493 น.ส. ตัสนิม ร่าหีม

186 6410210494 น.ส. ตัสนีน ตาเยะ

187 6410210496 น.ส. ตัสมีย์ สะแม

188 6410210498 นาย ธนกร วัตตธรรม

189 6410210500 น.ส. ธนัตดา ชุมภูแสง

190 6410210501 นาย ธนัท โชคธนัทธีราทร

191 6410210504 น.ส. ธัญวรัตน์ เพ็ชรกรด

192 6410210505 น.ส. ธันยาภรณ์ ฤทธาภัย ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

193 6410210506 น.ส. ธันวาทิพย์ ไชยชะนะ

194 6410210507 น.ส. ธีรนาฏ เพชรนารายณ์

195 6410210509 น.ส. นพวรรณ เก้ือสกุล

196 6410210512 น.ส. นัททิกา ชูแสงจันทร์

197 6410210513 น.ส. นัททิกา ศรีเพ็ง

198 6410210515 น.ส. นันทนัช ปังแลมาเส็น

199 6410210519 น.ส. นาเดีย หิเล

200 6410210524 น.ส. นิสรีน ฮายีบิลัง

201 6410210525 นาย นิอาริส นิจิ

202 6410210526 น.ส. นุชนาฏ มณีโชติ

203 6410210527 น.ส. นุรดีณา ดีแม
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204 6410210528 น.ส. นูรฟาติน หีมบู

205 6410210529 น.ส. นูรสาฟีกะห์ แวจิ

206 6410210531 นาย นูรอัฟวัน สะหะเมาะ

207 6410210533 น.ส. นูรอาดีลา บิลังโหลด

208 6410210539 น.ส. นูรียา หมาดวัง

209 6410210541 น.ส. นูรูมา มะหลี

210 6410210542 น.ส. โนร์อารีซา อนันต์ชลธี ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

211 6410210543 น.ส. บัณฑิตา ย้ิมย่ิง

212 6410210544 น.ส. บุปผาทิพย์ กล้าคง

213 6410210545 น.ส. ปฏิญญา กาฬปักษ์

214 6410210546 น.ส. ปณัสญา ฟังประเสริฐสุข

215 6410210547 น.ส. ปนัดดา ขาวพุทธ

216 6410210548 น.ส. ปรางฉัตร คชาโภชน์ ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

217 6410210549 น.ส. ปัฐมาภรณ์ เต็กสุวรรณ

218 6410210550 น.ส. เปรมฤดี พร้อมสุข

219 6410210551 น.ส. ผกามาศ ทัดรัตน์

220 6410210552 นาย พงศกร แซ่ซึง

221 6410210553 นาย พณิศ สุขุม

222 6410210554 น.ส. พรธิดา ไวยกูล

223 6410210556 น.ส. พรรณนิภา สุราตะโก

224 6410210557 น.ส. พรรพษา สังข์นุ้ย

225 6410210560 นาย พลกฤษ สาระวิโรจน์

226 6410210561 นาย พลภูมิ ทวะกาญจน์

227 6410210562 น.ส. พลอยชยา ชูช่วยสุวรรณ

228 6410210563 น.ส. พสุกานต์ บัวทอง

229 6410210564 น.ส. พัชรินกรณ์ นพรัตน์

230 6410210567 น.ส. พิชามญช์ุ จันทนนท์

231 6410210568 นาย พีรณัฐ หัสมาน

232 6410210569 น.ส. พุธิตา เวชจันทร์
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233 6410210570 น.ส. ฟัตมา กียะ

234 6410210572 น.ส. ฟัรฮัน ดูละซะ

235 6410210573 นาย ฟาฎิล ยาประจัน

236 6410210574 น.ส. ฟาตีเมาะ ยามาสาเระ

237 6410210576 น.ส. ฟารีดา เต๊ะซา

238 6410210577 น.ส. ภควดี หลีประเสริฐ

239 6410210579 น.ส. ภัทรวดี ละไบแด

240 6410210580 น.ส. ภัทริยา พวงมะลิ

241 6410210581 นาย ภัสกร รังษี

242 6410210582 น.ส. ภาณิตา คงพูล

243 6410210584 นาย ภานุวัชร์ มีสุขศรี

244 6410210585 นาย ภูวดล หมัดสว่าง

245 6410210586 น.ส. ภูศิตา บุญวรรณโณ

246 6410210587 น.ส. มนัศนันท์ ทองแสงแก้ว

247 6410210588 น.ส. มัณฑนา หวังสุข

248 6410210589 น.ส. มานารีนา หะยีหะซา

249 6410210590 น.ส. มายศญา แจ้งไข

250 6410210591 น.ส. มารีนา หมีนปาน

251 6410210592 น.ส. มารียานา นาเซ

252 6410210596 น.ส. มุสลิมะ เสนีย์วงค์

253 6410210598 นาย มูฮัยมีน เจะนะ

254 6410210600 นาย มูฮ าหมัดอิรฟัน วาเงาะ

255 6410210601 น.ส. เมธวินี สมวงศ์

256 6410210602 น.ส. เมย์ หยีสมันอาหลี

257 6410210603 น.ส. ยศวดี แย้มเย้ือน

258 6410210604 น.ส. ยศวดี เวชนิล

259 6410210605 น.ส. รติกาล ค ากลอน

260 6410210608 น.ส. รอฮาน่า มานะกล้า

261 6410210610 นาย รัชตกร ตติยภากร
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262 6410210611 น.ส. รัตติยา พลพัง

263 6410210613 น.ส. รุ่งทิวา ไชยานุวงศ์

264 6410210614 น.ส. รุ่งธิดา บุญเย็น

265 6410210615 น.ส. รุจีรัตน์ โพธ์ิวิจิตร

266 6410210617 น.ส. รูไวด้า บูหลัง

267 6410210618 น.ส. โรสมัยนี มะดีเยาะ

268 6410210619 น.ส. ฤทัยกาญจน์ สุคนธปฏิภาค

269 6410210620 น.ส. ลสิตา ศรสุข

270 6410210621 นาย ลิขิต หวังข้อกลาง

271 6410210622 น.ส. ลีนิง มะนอ

272 6410210623 น.ส. วนัสนันท์ ยอดแก้ว ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

273 6410210624 น.ส. วนัสนันท์ สายมณี

274 6410210625 น.ส. วรนุช หมาดหลู

275 6410210626 น.ส. วรภา ฤทธ์ิเทวา

276 6410210627 นาย วรยศ ศรทอง

277 6410210628 น.ส. วรรณพร นิตย์โชติ

278 6410210629 น.ส. วรวลัญช์ สุวรรณสะอาด

279 6410210630 น.ส. วราภรณ์ บัวข า

280 6410210631 นาย วราวุฒิ เลาหะกุล

281 6410210632 น.ส. วริศรา ฤทธิรุตม์

282 6410210633 น.ส. วันลีนา สมันตรัฐ

283 6410210635 น.ส. วานีต้า ผลเงาะ

284 6410210636 น.ส. วาสิฏฐี วัชชะวิพุธ

285 6410210637 นาย วิชชกร อ่อนคล้าย

286 6410210638 น.ส. วิริญญ์ สังข์ทอง

287 6410210639 น.ส. วิลาสินี สุขธรณ์

288 6410210641 น.ส. วีฮาดา สีตุกา

289 6410210643 นาย วุฒิชัย สงบ

290 6410210644 น.ส. แวนูรมา แวเด็ง
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291 6410210645 น.ส. ศรัณย์พร ก่ิงจันทร์

292 6410210646 น.ส. ศิดารัตน์ ศรีทอง

293 6410210647 น.ส. ศิรัญญา มณีมัย

294 6410210648 น.ส. ศิริประภา แท่นสุวรรณ์

295 6410210649 น.ส. ศิริพร เซ่งฉ้ิว

296 6410210651 น.ส. ศุภกร บัวทอง

297 6410210652 น.ส. ศุภิสรา ภิรมย์ทอง

298 6410210653 น.ส. ศุภิสรา สุทธวิพร

299 6410210654 น.ส. สโรชา สายร่ืน ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

300 6410210655 นาย สหพล ยอดเพชร

301 6410210656 น.ส. สะด๊ะ หลาหัด

302 6410210657 นาย สิขรินทร์ กลีบบุษบงค์

303 6410210658 น.ส. สินีรัตน์ บุญแก้วคง

304 6410210659 น.ส. สิรินาถ บุญเกิด

305 6410210660 น.ส. สิริพร แสงมณี

306 6410210661 น.ส. สิริรัตน์ เรืองอ่ิม

307 6410210662 น.ส. สุกฤตา ช่วยศรี

308 6410210663 น.ส. สุกฤตา ไชยโป ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

309 6410210664 น.ส. สุชาดา หนูคง

310 6410210665 น.ส. สุณิสา เจียนซ่ี ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

311 6410210666 น.ส. สุดารัตน์ ด าเช้ือ

312 6410210667 น.ส. สุดารัตน์ บุญท่ีสุด

313 6410210668 น.ส. สุนัยน๊ะ สาแมสารี

314 6410210669 น.ส. สุพรรษา หวานแก้ว

315 6410210670 น.ส. สุพิชชา สุวรรณรัตน์

316 6410210671 น.ส. สุภารัตน์ ชุมชวด

317 6410210672 น.ส. สุภาวดี ยุติธรรม

318 6410210674 น.ส. สุวนันท์ หลักจันทร์

319 6410210675 น.ส. เสาวณีย์ ชูด้วง
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320 6410210676 น.ส. หน่ึงธิดา ช่วยเอียด

321 6410210677 น.ส. หัตถ์ถาทิพย์ นาคพันธ์

322 6410210681 น.ส. อธิชา ด้วงห้อย

323 6410210683 น.ส. อนินทิตา เดชะ

324 6410210684 นาย อนุสรณ์ ง้ิวสุบรรณ

325 6410210685 น.ส. อภิชญา ธรรมรัตน์

326 6410210686 น.ส. อภิชญา เหล็มสัน

327 6410210687 น.ส. อรจิรา สังข์กล่ า

328 6410210688 น.ส. อริญรดา สงแย้ม

329 6410210689 น.ส. อริสา สารพรรณ์

330 6410210690 น.ส. อังค์วรา รักดี

331 6410210691 น.ส. อัจจิมา ตันติภาธร

332 6410210692 นาย อัลบาส บุญเหม

333 6410210693 นาย อัฟฟัต สาแม

334 6410210694 น.ส. อัยย์มี คาเม้ล

335 6410210697 น.ส. อัสลินนา บินอาแวกาแฉะ

336 6410210699 น.ส. อาทิตยา แซ่ต้ัน

337 6410210700 น.ส. อาทิตยา โรจนะรัตน์

338 6410210701 น.ส. อาริตา เรืองฤทธ์ิ

339 6410210702 น.ส. อารีนา เกะรา

340 6410210703 นาย อาลีฟ โสะด า

341 6410210705 น.ส. อาแอเสาะ ซาซู

342 6410210706 น.ส. อิงครัตน์ สิทธิศักด์ิ

343 6410210707 น.ส. อินทิรา รัตตากร

344 6410210708 นาย อิรฮัม วาโดะ

345 6410210710 น.ส. อิลฮาม วะตะกี

346 6410210713 น.ส. ฮาซามี กาซอ

347 6410210714 น.ส. ฮุสนา หะแว

348 6410210716 น.ส.  พัทลีนา กูเตะ
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349 6410210719 น.ส. กฤษดาพร กองเส็น

350 6410210720 นาย กวีวัฒน์ รอดทรัพย์

351 6410210721 นาย ก้องเกียรต์ิ นรากุลมงคล

352 6410210722 น.ส. กัญญาณัฐ ประทุมวรรณ

353 6410210724 น.ส. กันติยา วิสาละ

354 6410210725 น.ส. กัลยา กาญจนส าราญวงศ์

355 6410210727 น.ส. กูสุลัยณี ดอรอแม

356 6410210728 น.ส. เกศสิริ ถนนทิพย์

357 6410210729 น.ส. จริญญา แก้วเอียด

358 6410210733 น.ส. ซีตีพาตีเม๊าะ แสแตแล

359 6410210734 น.ส. ฎรินรัตน์ ทองต าลึง

360 6410210735 นาย ณฐกร พิกรมสุข

361 6410210740 นาย ธีรภัทร พุทธชาติ

362 6410210743 น.ส. นาซีเราะห์ บินสะมะแอ

363 6410210747 น.ส. ปิยะธิดา พัฒนพงศ์ ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง

364 6410210749 น.ส. พิณพิชชา ทุมมาลี

365 6410210753 น.ส. เพ็ญพิสุทธ์ พาหนะ

366 6410210756 น.ส. ฟารินดา โบบทอง

367 6410210758 น.ส. ฟิตเราะห์ มะแตหะ

368 6410210760 น.ส. มุนตาฮา ยานยา

369 6410210768 น.ส. ศุภลักษณ์ เดชเส้ง

370 6410210770 น.ส. สุพิชญา รอดภาษา

371 6410210772 นาย อัรกอม เจะมามะ

372 6410210773 น.ส. อาทิตย์ติญา พิทยาเลิศตระกุล

373 6410210774 น.ส. อานีตา ลาเตะ

374 6410210775 น.ส. เอวิตรา หนูชูแก้ว

375 6410210776 น.ส. ฮัซมา อุเซ็ง

376 6410210777 น.ส. ปาลิดา อาหลี

377 6410210778 นาย อิมรอน สาและอาแร ยังไม่ส่งใบแสดงความจ านง
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