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ลำดับท่ี      ช่ือ - สกุล  

1 นายสมโชค  จ8าวิสูตร 

2 นาย ศีลัชญา ม่ันนุช 

3 นายนีซารA  ลามะทา 

4 นายอาฮะมะรอบี ยูโซะ 

5 ส.อ.สงกรานตA ย่ังยืน 

6 นายคมสันตA  ศรีอำไพ 

7 นายนีซารA  ลามะทา 

8 ฐิติมา ประจง 

9 ภาวิณี โคตรประทุม 

10 โซเฟNย บินอาแวหามะ 

11 นายวรโชติ   เซ็นนิล 

12 ว8าท่ีรRอยตรีนพดล  เหล็มหมะเสSาะ 

13 อภิสิทธ์ิ ฝอยทองพรมราข 

14 คณวรรษ ไชยเสวต 

15 ฟYตฮียA ยาลาแว 

16 ดาฮาลัน เปาะดิงซามู 

17 นาย ศักดา หมาดมานัง 

18 ส.ท.ศรัญZู พันชู 

19 นายอดิศักด์ิ    เจSะนา 

20 นายสิทธิพงษA  รอดสุด 

21 ภิญญาพัชญA  มาสุภาพ 

22 นางสาว อมรรัตนA  บุญรัตนA 

23 นายอาหามะ  ซิตีมะนุง 

24 นายอับดุลการี มะหาดุง 

25 นายทศพร 



   
 

25 นาย ทศพร รัตนพันธุA 

26 ดิวยA  น้ำฝน 

27 มัรดียะฮA อีซอ 

28 นรินทิรา เรืองโรจนA 

29 นางสาวพรรณวรท เปลวเพลิง 

30 นางสาวศุภรัสม์ิ เข้ียวแกRว 

31 นางสาวกนกธร ปทุมทวีพร 

32 นายอับดุลฮาฟ̂ต  มะแซ 

33 นาย อานาส หะยีอาแว 

34 อารีฟ อาลี 

35 นายอับดุลรอหAมาน รอยิง 

36 นายซาเฮะซาฮาโร เจSะมิง 

37 นายประเสริฐ หวังแลบา 

38 อารีฟ อาลี 

39 นายซุบฮี สะแลแม 

40 นายทวี  ดำศรี 

41 นาย มูอัมหมัดอัมรู เจSะหลง 

42 นายศุภกิณหA หลอดคำ 

43 มัรดียะฮA อีซอ 

44 อับดุลฮากิม สุไลมาน 

45 อานนทA สุขช่ืน 

46 มูฮัมมัดฟYรดูรA มุกดาสวัสด์ิ 

47 นางสาวตอยยีบSะ  เจSะอุมา 

48 นายกุลชาติ ยีเก 

49 นายนุรดีน เจSะปูเตSะ 

50 นายมูฮำหมัดฟYยซัน ยูโซะ 

51 นางสาวนุสรัน  เฮาะมะ 

52 วรัชญAA บัวลม 

53 นายอามีน ตาเยSะ 

54 นายอัลฟะหAมียA 



   
 

54 นายอัลฟะหAมียA ปะจู 

55 นางสาว ซาเราะฮA เจะฮะ 

56 นายรุสลี  ไทรบุรี 

57 นายมุสตากีม บินเจSะอาลี 

58 มูฮำหมัดสุกรี กือโด 

59 นายมะอีซอ  แมเลาะปากา 

60 นาย มูฮัมหมัดนาเซรA สูหลง  

61 นายมุตตอเหล็บ โตSะมุสอ 

62 นางสาวอามีรา บาเห็ง 

63 นายอับดุลฮาฟNส โตะดานิง 

64 นายเชิดพงศA แกRวเกาะสะบRา 

65 วิภาวรรณ สุปYน 

66 นางสาวรุสนาณียA มาหนSะ 

67 ดร.ภาณุ กุศลวงศA 

68 ฮาฟNซุ มะรง 

69 สุธินันตA สือรี 

70 ฟ̂รดาว สาเฮาะ 

71 นายอามีน ตาเยSะ 

72 อนันตA กะนา 

73 นางสาวฮาบีบะหA มะบายะ 

74 นางสาว ฮาซีบะหA บือราเฮง 

75 ศิริ ศุภศิริภิญโญ 

76 บิสมี มอนอง 

77 นายอภิสิทธ์ิ ยูโซSะ 

78 นาซีบะหA หลงหมะ 

79 มูซัฟฟารA เจะลว 

80 อัมพร บุญยรัตรผลิน 

81 นางสาวปภาดา สิงหAบุระอุดม 

82 นางสาวสุวภัทร โพธ์ิงามวงศA 

83 ธนกฤต 



   
 

83 ธนกฤต บายสะแคล 

84 นายวรโชติ  เซ็นนิล 

85 นางสาวรพีพรรณ ดวงสนม 

86 นายมาหามะสบรี เจSะมะ 

87 มูฮำหมัดฟ̂รฮาน เจะเอาะ 

88 นายพานุซัน  มาบู 

89 นายพิชิต  เจะแว 

90 นางสาวศุภรัสม์ิ เข้ียวแกRว 

91 นางสาวเนตรนภา เข้ียวแกRว 

92 นางสาวระวิวรรณ แซ8หลี 

93 นายอันวา   บูโด 

94 อ.ดร.กร ทักษพัฒนกุล 

95 นายเพชรสุพรรณ วิทยาประดับ 

96 เอกชัย เฟeองผ้ึง 

97 อับดุลรอหีม มันตุเตSะ 

98 นาย. อิรฟาน มะลี  

99 นางสาวมาสือนี กอและ 

100 นางสาวยัสมี สามะอาลี 

101 นางสาวสุธาวดี กาเส็มสSะ 

102 อาบูกอรี มาแน 

103 นายนิซูฟNยัน สุหลง 

104 นางสาวสุพรรณณิกา แสนโพธ์ิ 

105 นางสาวกัณฎาวนี สุเด็ง 

106 บัดร อามีน 

107 บัดรูลอามิน สาวนิ 

108 นาย วิรุฬ อิสรานุสรณA 

109 วนิดา คลRายสุทธ์ิ 

110 ฐิติรัตนA แซ8อ้ึง 

111 กัญญา พรมจักรA 

112 นายปฏิภาณ 

 



   
 

112 นายปฏิภาณ เงินพันธุA 

113 ยูวารีเยาะ อับดุลดานิง 

114 นางสาวบุณฑริกา ภูริยากร 

115 นายซัลมาน หะยีสะอารี 

116 กำพล เเกวเกาะสะบRา 

117 นางสาว สหัสษา จันทรAดำ 

118 อุษา ถินนุกูล 

119 บีสมี สะมะแอ 

120 นางสาวนูรุลฟาตีฮะหA วาเด็ง 

121 นางสาว จุฑามาส  หนูชนะ 

122 นางสาวมาตีนา เหมยา 

123 บีสมี สะมะแอ 

124 อารีณี ซีบะ 

125 นายบุญฤทธ์ิ ราษรงคA 

126 นางสาวสุภาวดี สุชาติพงศA 

127 นาย มูฮำหมัดยูฮารี อาแวกือจิ 

128 นางสุคนธA โตSะเส็น 

129 นางสาวสุดารัตนA ศรีแกRว 

130 ผศ.อรุณ  โตSะเส็น 

131 นายสุทิน  ลัทธภาณุกช 

132 อานูวา แสงกาลอ 

133 จ.ส.ต.ดร.ศฤงคาร กุลุพราหมณA กลาสีภรัทวัช 

134 นายอานูวา แสงกาลอ 

135 มูซัฟฟารA เจะลง 

136 นายโซฟNยัง วานิ 

137 บีลาล ดอแว 

138 นายบรรจง  กลRาหาญ 

139 ชนัญZู มัดศิริ 

140 นายอารีฟาน เจะอีซอ 

141 นายศิริศักด์ิ 

รี 



   
 

141 นายศิริศักด์ิ บัวสว8าง 

142 นิธินัย ถ้ำแกRว 

143 ว8าท่ี ร.ต.นฤเบศรA  เสนา 

144 นางสาวฮาฟNซา ดือราวี 

145 นางสาวป̂mนฤทัย แกRวละเอียด 

146 นายภูมิพัฒนA มานะวี 

147 นายกิตติธัช มะนีประวัติ 

148 นายนิติพงษA สันเพ็ชรA 

149 นายอนุวัต โดงกูล 

150 นายสัมพันธA ส8งขาว 

151 นายกฤษณะ คงสมุทร 

152 นายภาณุพงศA หม่ืนอาด 

153 นางสาวอาทอตยา ทองชาติ 

154 ณัฐติกานตA ตุกังหัน 

155 นาย ศุภชัย ธนากัณฑA 

156 นส.ภาวนา หัสนี 

157 อาญา ขุนตามา 

158 อาวสA ขุนตามา 

159 อานัส ดีมะแอ 

160 อะซีล ขุนตามา 

161 ณัฐพล ต่ันมี 

162 นิดา ผจญจิต 

163 ณัฐกฤตา ศรีใหม8  

164 ณัฏธนินทรA สอนสุนทร 

165 นายธัชสิทธ์ิเชษฐA  วงศAธนะเชษฐ 

166 นายนิกร หีมโตSะเตSะ 

167 คณิน อันทับทิม 

168 นางสาวชลลดา เจยาคม 

169 นายเอกลักษณA ชุมพันธA 
170 นายอิบรอฮีม 

รี 



   
 

 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 

170 นายอิบรอฮีม สแลแม 

171 นายชาญชล แจ8มจันทรA 

172 นายราชัน เหมมันตA 

173 นายราชัน เหมมันตA 

174 นายชัยวัฒนA อุ8นพรม 

175 อับดุลอาซีด ปYงแลมาปุเลา 


