






 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเหรียญราชการชายแดน  ให้แก่  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการ

ชายแดน  สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน  และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน   

พ.ศ.  ๒๕๑๑  จํานวน  ๑๗,๓๗๓  ราย  ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 

รองนายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๒๘๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๔๕๔ พลทหารสุชามาศ  สาตร์ศรี 

 ๑๒๔๕๕ พลทหารสุดใจ  ธรรมปัด 

 ๑๒๔๕๖ พลทหารสุทธพิงษ์  ศรีเมือง 

 ๑๒๔๕๗ พลทหารสุทธพิงษ์  เหลืองกระโทก 

 ๑๒๔๕๘ พลทหารสุเทพ  พวกพลด ี

 ๑๒๔๕๙ พลทหารสุเมธ  บุญทรัพย ์

 ๑๒๔๖๐ พลทหารสุเมธ  อินทร์สัญ 

 ๑๒๔๖๑ พลทหารสุรศักดิ์  พิมนา 

 ๑๒๔๖๒ พลทหารสุรสิทธิ์  ป่ินหิรัญ 

 ๑๒๔๖๓ พลทหารแสงเพชร  แสนลา 

 ๑๒๔๖๔ พลทหารแสนชัย  ร่องน้อย 

 ๑๒๔๖๕ พลทหารหฤทธิ์  จันทร์อยู ่

 ๑๒๔๖๖ พลทหารอดิศร  จันทรมาศ 

 ๑๒๔๖๗ พลทหารอดิศักดิ์  ต่อโชติ 

 ๑๒๔๖๘ พลทหารอติวัณณ์  พลันสุข 

 ๑๒๔๖๙ พลทหารอนิสุข  เหมาะหมาย 

 ๑๒๔๗๐ พลทหารอนุรักษ์  แสนกุล 

 ๑๒๔๗๑ พลทหารอนุสรณ์  สมศักดิ์ 

 ๑๒๔๗๒ พลทหารอภิชัย  พุ่มจําเนียร 

 ๑๒๔๗๓ พลทหารอภินันท์  ดินจันทร ์

 ๑๒๔๗๔ พลทหารอภิรักษ์  นิยมศักดิ์ 

 ๑๒๔๗๕ พลทหารอภิรักษ์  สายชุมดี 

 ๑๒๔๗๖ พลทหารอภิวัฒน์  บุญทอง 

 ๑๒๔๗๗ พลทหารอมรเทพ  แนนกระโทก 

 ๑๒๔๗๘ พลทหารอมรเทพ  ศรีสุระ 

 ๑๒๔๗๙ พลทหารอรรถพล  เรืองเศรษฐี 

 ๑๒๔๘๐ พลทหารอลงกต  กล่ินกุหลาบ 

 ๑๒๔๘๑ พลทหารอวิรุทธ์  ม่วงงาม 

 ๑๒๔๘๒ พลทหารอัคนี  หงษ์วิไล 

 ๑๒๔๘๓ พลทหารอัทวิท  คาบแก้ว 

 ๑๒๔๘๔ พลทหารอาทร  มารมย์ 

 ๑๒๔๘๕ พลทหารอาทิตย์  ชิตะเชียง 

 ๑๒๔๘๖ พลทหารอาทิตย์  อยู่สวัสดิ ์

 ๑๒๔๘๗ พลทหารอานนท์  เกิดปรางค์ 

 ๑๒๔๘๘ พลทหารอําพัน  เจริญสูงเนิน 

 ๑๒๔๘๙ พลทหารอิสระพงษ์  มะเริงสิทธิ์ 

 ๑๒๔๙๐ พลทหารอุทัย  บุญเรือง 

 ๑๒๔๙๑ พลทหารเอกพงษ์  ข่วงทิพย ์

 ๑๒๔๙๒ พลทหารเอกพันธ์  อ่อนน้อม 

 ๑๒๔๙๓ พลทหารเอนก  เชยโพธิ์ 

 ๑๒๔๙๔ พลทหารโอภาส  มุลี 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

พลเรือน 

 ๑๒๔๙๕ พันตํารวจโท  กัมปนาท  พทิักษ์เดชา 

 ๑๒๔๙๖ พันตํารวจโท  นิมิตร  เอ๋ยานะ 

 ๑๒๔๙๗ ว่าที่ร้อยโท  ณัฐณรงค์  วิทยธาดา 

 ๑๒๔๙๘ ว่าที่ร้อยโท  ดิลก  ศิริวัลลภ 



 หน้า   ๒๘๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๔๙๙ ว่าที่ร้อยโท  มะรอซาดี  กะมูนิง 

 ๑๒๕๐๐ ร้อยตรี  สมาน  กาลม 

 ๑๒๕๐๑ ว่าที่ร้อยตรี  ชลิต  มณีรัตน ์

 ๑๒๕๐๒ ว่าที่ร้อยตรี  ดํารงศักดิ์   

  แก้วเมือง 

 ๑๒๕๐๓ ว่าที่ร้อยตรี  เด่นพงศ์   

  วงศ์สุนทรกัลยา 

 ๑๒๕๐๔ ว่าที่ร้อยตรี  สันติ  หมัดบิลเฮด 

 ๑๒๕๐๕ ว่าที่ร้อยตรี  อิศเรศ  ดาหะยี 

 ๑๒๕๐๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  เกษร   

  สิญญานันท ์

 ๑๒๕๐๗ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  ธิดารัตน์   

  มณีพรหม 

 ๑๒๕๐๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  ธินัฐดา  พิมพ์พวง 

 ๑๒๕๐๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  วาสนา  คงขันธ ์

 ๑๒๕๑๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  วาสนา  ไช้จะเส็น 

 ๑๒๕๑๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  สนธยา  อํามาลี 

 ๑๒๕๑๒ สิบเอก  นิวัฒน์  สวัสดิภาพ 

 ๑๒๕๑๓ จ่าสิบตํารวจ  สุไลมาน   

  แก้วดํารงชัย 

 ๑๒๕๑๔ สิบตํารวจโท  อธิวัฒน์  ภักดี 

 ๑๒๕๑๕ สมาชิกตรี  อาแว  แยนา 

 ๑๒๕๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนจรัส   

  สุรินทร ์

 ๑๒๕๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจริญ   

  เลขมาศ 

 ๑๒๕๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนถนอมพล   

  บุญราช 

 ๑๒๕๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนุสรณ์   

  สุขมล 

 ๑๒๕๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบุรฮัน   

  ไพเราะ 

 ๑๒๕๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพิเชษฐ์   

  พุ่มเงิน 

 ๑๒๕๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไพรวัลย์   

  สุระเสนี 

 ๑๒๕๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวานิช   

  บุรีรัก 

 ๑๒๕๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยา   

  สังข์ทอง 

 ๑๒๕๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดน 

  อับดุลเล๊าะ  โมงยาเด็ง 

 ๑๒๕๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิง 

  ซูไรดา  เจ๊ะเลาะ 

 ๑๒๕๒๗ นายกนก  จันทร์ทอง 

 ๑๒๕๒๘ นายกนกกร  อินต๊ะรัตน์ 

 ๑๒๕๒๙ นายกมล  คงทอง 

 ๑๒๕๓๐ นายกมลชัย  ดิสระ 

 ๑๒๕๓๑ นายกมลชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๕๓๒ นายกร  รังทอง 

 ๑๒๕๓๓ นายกรกต  ขวัญทุม 

 ๑๒๕๓๔ นายกรณ์  นุทกุล 



 หน้า   ๒๘๙ 
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 ๑๒๕๓๕ นายกรพล  อินฤดี 

 ๑๒๕๓๖ นายกรีฑา  บุญรักษา 

 ๑๒๕๓๗ นายกฤติพงษ์  คงแข็ง 

 ๑๒๕๓๘ นายกฤศณัฏฐ์  พึ่งประเสริฐ 

 ๑๒๕๓๙ นายกฤษฎ์  คงสีพุฒ 

 ๑๒๕๔๐ นายกฤษฎา  แซ่แต้ 

 ๑๒๕๔๑ นายกฤษฎา  แสนสุข   

 ๑๒๕๔๒ นายกวินทร์  ศิริกรรณ 

 ๑๒๕๔๓ นายกวี  คงชูดวง 

 ๑๒๕๔๔ นายกอเดร์  ละนิติง 

 ๑๒๕๔๕ นายก่อทุน  เบญญาหิรัญ 

 ๑๒๕๔๖ นายกอเร็น  เกษม 

 ๑๒๕๔๗ นายกัมพล  บุญมี 

 ๑๒๕๔๘ นายกาเดร์  สะอะ 

 ๑๒๕๔๙ นายการิง  มะลา 

 ๑๒๕๕๐ นายกําธร  เกิดทิพย์ 

 ๑๒๕๕๑ นายกําพล  ทองอยู่ 

 ๑๒๕๕๒ นายกิตติ  ขวัญด ี

 ๑๒๕๕๓ นายกิตติ  ใจสมุทร 

 ๑๒๕๕๔ นายกิตติกร  กิตติพานประยูร 

 ๑๒๕๕๕ นายกิตติชัย  ภูมิมาโนช 

 ๑๒๕๕๖ นายกิตติชาติ  ขุนแก้ว 

 ๑๒๕๕๗ นายกิตติธัช  แสงช่วง 

 ๑๒๕๕๘ นายกิตติพันธ์  เพ็ชรรตันมุณ ี

 ๑๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์  แก้วเนียม 

 ๑๒๕๖๐ นายกิตติศักดิ์  ณ  พัทลุง 

 ๑๒๕๖๑ นายกิตติศักดิ์  ถิ่นพันธุ ์

 ๑๒๕๖๒ นายกิตติศักดิ์  นาคะโร 

 ๑๒๕๖๓ นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง 

 ๑๒๕๖๔ นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์ 

 ๑๒๕๖๕ นายกิติภูมิชัย  วงศ์สนิท 

 ๑๒๕๖๖ นายกุศล  ถาวรสุข 

 ๑๒๕๖๗ นายกูสะรี  ต่วนและ 

 ๑๒๕๖๘ นายเกรียงไกร  วัชรพันธุ ์

 ๑๒๕๖๙ นายเกรียงศักดิ์  ดําชุม 

 ๑๒๕๗๐ นายเกรียงศักดิ์  ทองคง 

 ๑๒๕๗๑ นายเกรียงศักดิ์  สังข์ทอง 

 ๑๒๕๗๒ นายเกรียงศักดิ์  สินสวัสดิ ์

 ๑๒๕๗๓ นายเกษม  กอแล 

 ๑๒๕๗๔ นายเกษม  พรหมศรี 

 ๑๒๕๗๕ นายเกษม  ยามาเร็ง 

 ๑๒๕๗๖ นายเกษม  สมัยแก้ว 

 ๑๒๕๗๗ นายเกษมพงศ์  แซ่ซ้ิม 

 ๑๒๕๗๘ นายเกียรติฉัตร์  แกว่นกสิกรรม 

 ๑๒๕๗๙ นายเกียรติปริญญา  ลุนแจ้ง 

 ๑๒๕๘๐ นายโกมล  สองเมือง 

 ๑๒๕๘๑ นายโกเมศ  อุบล 

 ๑๒๕๘๒ นายโกวิท  หนูแก้ว 

 ๑๒๕๘๓ นายโกวิทย์  ศิริเสถยีร 

 ๑๒๕๘๔ นายโกศล  ชูดวง 

 ๑๒๕๘๕ นายโกศล  สุขสีแวว 

 ๑๒๕๘๖ นายโกสิต  วรรณวงศ ์



 หน้า   ๒๙๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๕๘๗ นายไกรรัตน์  นิลฉิม 

 ๑๒๕๘๘ นายขจร  สาเมาะ 

 ๑๒๕๘๙ นายขจรพงษ์  โคนนัทน ์

 ๑๒๕๙๐ นายขจรพงษ์  หนูทอง 

 ๑๒๕๙๑ นายขวัญใจ  ป่ีแก้ว 

 ๑๒๕๙๒ นายขวัญชยั  จุดมี 

 ๑๒๕๙๓ นายขวัญชยั  วัฒนศักดิ ์

 ๑๒๕๙๔ นายขันชัย  ขอสวัสดิ ์

 ๑๒๕๙๕ นายขันติ  จันทวงศ ์

 ๑๒๕๙๖ นายขันติ  ชัยสุวรรณ 

 ๑๒๕๙๗ นายแขม  ล่องนภา 

 ๑๒๕๙๘ นายคง  แดงเตี้ย 

 ๑๒๕๙๙ นายคงศักดิ์  สันบู 

 ๑๒๖๐๐ นายคณิศร  รักจิตร 

 ๑๒๖๐๑ นายคม  ธรรมเจริญ 

 ๑๒๖๐๒ นายคมกฤช  อินแก้ว 

 ๑๒๖๐๓ นายคมศักดิ์  วงศ์เนียม 

 ๑๒๖๐๔ นายคมสรรค์  ชื่นรัมย ์

 ๑๒๖๐๕ นายคมสัน  ชีชํานาน 

 ๑๒๖๐๖ นายครรชิต  กาเจ 

 ๑๒๖๐๗ นายครรชิต  แซ่โฮ่ 

 ๑๒๖๐๘ นายครื้น  แสงมณ ี

 ๑๒๖๐๙ นายคล้อย  เริ่มวงศ์ 

 ๑๒๖๑๐ นายคํานวล  คํามณี 

 ๑๒๖๑๑ นายคํานึง  ดิษฐโรจน ์

 ๑๒๖๑๒ นายคํานึง  ยุทธไชย 

 ๑๒๖๑๓ นายเคี่ยม  ใหม่เจริญ 

 ๑๒๖๑๔ นายจร  แก้วหาญ 

 ๑๒๖๑๕ นายจรวย  เพ็ชรหนองชุม 

 ๑๒๖๑๖ นายจรัญ  ขวัญไฝ 

 ๑๒๖๑๗ นายจรัส  คําแสนโต 

 ๑๒๖๑๘ นายจรัส  ชุมทอง 

 ๑๒๖๑๙ นายจรัส  บุญตามช่วย 

 ๑๒๖๒๐ นายจรัส  มณีประวัติ 

 ๑๒๖๒๑ นายจรัส  เรืองณรงค ์

 ๑๒๖๒๒ นายจริญ  ชูจันทร ์

 ๑๒๖๒๓ นายจรินทร์  ตันชัชวาล 

 ๑๒๖๒๔ นายจรุงวทิย์  แก้วขอมดี 

 ๑๒๖๒๕ นายจรุงวทิย์  เจริญจาตุรงค ์

 ๑๒๖๒๖ นายจรุงวทิย์  บุญเพิ่ม 

 ๑๒๖๒๗ นายจรูญ  ทนงาน 

 ๑๒๖๒๘ นายจรูญ  ล่องชุม 

 ๑๒๖๒๙ นายจรูญ  อินทนาศักดิ์   

 ๑๒๖๓๐ นายจะเด็ด  ศิริบุญหลง 

 ๑๒๖๓๑ นายจักรพรรดิ  นรสิทธิ์พทิักษ์ 

 ๑๒๖๓๒ นายจักรพันธ์  จันทรแ์จ้ง 

 ๑๒๖๓๓ นายจักรพันธ์  อนันตธนวัฒน ์

 ๑๒๖๓๔ นายจักราวุธ  พรหมน้อย 

 ๑๒๖๓๕ นายจักรินทร์  โคตนั 

 ๑๒๖๓๖ นายจักรี  วรรณูปถัมภ์ 
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 ๑๒๖๖๘ นายเจริญ  ภคธีรเธียร 

 ๑๒๖๖๙ นายเจริญ  สุวรรณรตัน ์

 ๑๒๖๗๐ นายเจริญ  เสนนวล 
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 ๑๒๖๗๗ นายเจ๊ะรอดี  เจ๊ะอาแว 

 ๑๒๖๗๘ นายเจะสมาแอ  หะยีเด็ง 

 ๑๒๖๗๙ นายเจะสะมะแอ  มะดือราแว 

 ๑๒๖๘๐ นายเจ๊ะสุการือนัน  ตาเยะ 

 ๑๒๖๘๑ นายเจะสุไลมัน  บาแม 

 ๑๒๖๘๒ นายเจ๊ะหมาด  เกษา 

 ๑๒๖๘๓ นายเจะอับดุลเลาะ  เจ๊ะสอเหาะ 

 ๑๒๖๘๔ นายเจะอัสมุลเลาะห์  เจะมามะ 

 ๑๒๖๘๕ นายเจะอาแซ  เจะแต 

 ๑๒๖๘๖ นายเจะอาแซ  เบ็ญนา 

 ๑๒๖๘๗ นายเจะอาแซ  สะแลแม 

 ๑๒๖๘๘ นายเจ๊ะอาด  สาลิมิน 
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 ๑๒๗๐๖ นายชนบ  หม่ืนแก้ว 
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 ๑๒๗๒๑ นายชัยพร  เซียววฒันกุล 

 ๑๒๗๒๒ นายชัยพร  นาระพอ 
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 ๑๒๗๒๔ นายชัยยทุธ  อันตรเสน 

 ๑๒๗๒๕ นายชัยรัตน์  กรรณิการ์ 

 ๑๒๗๒๖ นายชัยรัตน์  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ ์

 ๑๒๗๒๗ นายชัยฤทธิ์  คงสมบูรณ ์

 ๑๒๗๒๘ นายชัยวัฒน์  ผดุงพงษ์ 

 ๑๒๗๒๙ นายชัยวัฒน์  เลิศวิริยะนันทกุล 

 ๑๒๗๓๐ นายชัยสิทธิ์  เนติพิทักษ์กุล 

 ๑๒๗๓๑ นายชาญชัย  ณ  พิกุล 

 ๑๒๗๓๒ นายชาญณรงค์  เพชรจํารัส 

 ๑๒๗๓๓ นายชาตรี  คงสมบูรณ์ 

 ๑๒๗๓๔ นายชาตรี  ทวีทรัพย ์

 ๑๒๗๓๕ นายชาตรี  พุฒซ้อนดอก 

 ๑๒๗๓๖ นายชาตรี  วิเชียรวัฒนาการ 
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 ๑๒๗๓๘ นายชํานาญ  เมฆหมอก 

 ๑๒๗๓๙ นายชํานาญ  สุภาพ 

 ๑๒๗๔๐ นายชิดชนก  เชิงเชาว์ 
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 ๑๒๗๔๕ นายชุมพล  ทองเพ็ง 

 ๑๒๗๔๖ นายชูชาติ  ไชยสวัสดิ ์

 ๑๒๗๔๗ นายเชวง  สวนกูล 

 ๑๒๗๔๘ นายเชิดชาย  จันทรัตน ์

 ๑๒๗๔๙ นายเชิดพงศ์  ปิยะวรรณางกูร 

 ๑๒๗๕๐ นายเชี่ยวชัย  พรหมวงษ์ซ้าย 

 ๑๒๗๕๑ นายโชคชัย  คําคง 

 ๑๒๗๕๒ นายโชคชัย  เหลืองธุวปราณีต 
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 ๑๒๗๕๗ นายซ๊อบบรี  ลาเต๊ะ 
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 ๑๒๗๖๐ นายซอฟี  กาเซะ 

 ๑๒๗๖๑ นายซอละห์ฮุดดิง  มะดาแฮ 
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 ๑๒๗๖๙ นายซากรี  เจะยอ 

 ๑๒๗๗๐ นายซาการียา  ตง 

 ๑๒๗๗๑ นายซาบารี  ซีนา 

 ๑๒๗๗๒ นายซาฝีอี  อาดํา 

 ๑๒๗๗๓ นายซาพีอี  สาเหม๊าะ 

 ๑๒๗๗๔ นายซาเหะ  แวหะยี 

 ๑๒๗๗๕ นายซาอุดี  เซ็งกะแซรี 

 ๑๒๗๗๖ นายซีลกูพลี  หะระตี 

 ๑๒๗๗๗ นายซีอัลวาห์  หลง 

 ๑๒๗๗๘ นายซุกรี  หะยีสาแม 

 ๑๒๗๗๙ นายซุลกิฟลี  ยูโซะ 

 ๑๒๗๘๐ นายซุฮัยรี  บินสาอิ 

 ๑๒๗๘๑ นายซูเบร์  มะเด็ง 

 ๑๒๗๘๒ นายซูรัยเด็ง  ดารอเฮง 

 ๑๒๗๘๓ นายซูฮัยมี  สะละมะ 

 ๑๒๗๘๔ นายเซ็ง  นิจิ 

 ๑๒๗๘๕ นายเซาพี  แคและ 

 ๑๒๗๘๖ นายเซาฟี  บูสะมัญ 

 ๑๒๗๘๗ นายโซฟี  ระเด่นอาหมัด 

 ๑๒๗๘๘ นายไซนันต์  สะมาแอ 

 ๑๒๗๘๙ นายฌานิน  มะหะหมัด 

 ๑๒๗๙๐ นายญาดุลฮัก  ม่ิงสมร 

 ๑๒๗๙๑ นายญาห์ญา  สะมะแอ 

 ๑๒๗๙๒ นายฐิติศักดิ์  สมหาญวงศ์ 

 ๑๒๗๙๓ นายฐิรอาศน์  แก้วพวง 

 ๑๒๗๙๔ นายณพ  สุวรรณรัตน ์



 หน้า   ๒๙๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๗๙๕ นายณพร  เกิดประดิษฐ์ 

 ๑๒๗๙๖ นายณพล  อักษรแก้ว 
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 ๑๒๘๕๐ นายเดชพนต์  แก้วมณ ี

 ๑๒๘๕๑ นายเดชา  แก้วไชย 

 ๑๒๘๕๒ นายเดชา  บุญแก้ว 

 ๑๒๘๕๓ นายเด่นไชย  แซ่ฮ่ัว 

 ๑๒๘๕๔ นายเดะมะ  กะนิแร 

 ๑๒๘๕๕ นายเดะแม  ยะโกะ 

 ๑๒๘๕๖ นายตรัสภณ  ภัทรภรพงศ ์

 ๑๒๘๕๗ นายตฤณ  ชินพงศ ์

 ๑๒๘๕๘ นายต่วนซาเฮะ  ตวนปูเตะ 

 ๑๒๘๕๙ นายต่วนเลาะ  นิเซะ 

 ๑๒๘๖๐ นายต่วนสูรี  ต่วนแว 

 ๑๒๘๖๑ นายตารีดี  ซู 

 ๑๒๘๖๒ นายตุลยพงษ์  ตุลยพทิักษ์ 

 ๑๒๘๖๓ นายถนอม  แสวงบุญ 

 ๑๒๘๖๔ นายถวิล  แซ่ฮํ่า 

 ๑๒๘๖๕ นายถาวร  ชูปาน 

 ๑๒๘๖๖ นายถาวร  ไพบูลย์สมบัติ 

 ๑๒๘๖๗ นายเถกิงศักดิ์  ชะนะทอง 

 ๑๒๘๖๘ นายทยภัสร  กระมุท 

 ๑๒๘๖๙ นายทรงเกียรติ  เพชรรนิ 

 ๑๒๘๗๐ นายทรงขนบ  อาศน์สุวรรณ 

 ๑๒๘๗๑ นายทรงธรรม  แก้วประถม 

 ๑๒๘๗๒ นายทฤษฏี  สุระอํามาตย์ 

 ๑๒๘๗๓ นายทวี  จันทร์แดง 

 ๑๒๘๗๔ นายทวี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๘๗๕ นายทวี  สืบประดิษฐ์ 

 ๑๒๘๗๖ นายทวี  หมัดบินเฮด 

 ๑๒๘๗๗ นายทวีพงษ์  ยุนุ ๊

 ๑๒๘๗๘ นายทวีวฒัน์  ทองคํา 

 ๑๒๘๗๙ นายทวีวฒัน์  วรรณวัฒน ์

 ๑๒๘๘๐ นายทวีศักดิ์  ทองเนื้อนวล 

 ๑๒๘๘๑ นายทวีศักดิ์  เล็กสุด 

 ๑๒๘๘๒ นายทวีศักดิ์  หมานเม๊าะ 

 ๑๒๘๘๓ นายทวีศักดิ์  อักษรพาลี 

 ๑๒๘๘๔ นายทศพล  จารง 

 ๑๒๘๘๕ นายทองทศ  แซ่ช ี

 ๑๒๘๘๖ นายทองสุข  คําเนตร 

 ๑๒๘๘๗ นายทัตพล  เจียมสุภเศรษฐ์ 

 ๑๒๘๘๘ นายทัน  อมรวัฒน ์

 ๑๒๘๘๙ นายทัศนพันธ์  ถึงอินทร ์

 ๑๒๘๙๐ นายทา  ทองบานเย็น 

 ๑๒๘๙๑ นายทํานูล  พูนนวล 

 ๑๒๘๙๒ นายทินกร  ทินทยานนท ์

 ๑๒๘๙๓ นายทินกร  บุญเรืองขาว 

 ๑๒๘๙๔ นายทิวา  พรพิรยิะโยธา 

 ๑๒๘๙๕ นายเทพนรนิทร์  นราวทิย์เสร ี

 ๑๒๘๙๖ นายเทพพงษ์  ปานเพ็ชร 

 ๑๒๘๙๗ นายเทพพทิักษ์  เกตุสัตบรรณ์ 

 ๑๒๘๙๘ นายเทียนชยั  ไชยเกตุ 
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 ๑๒๘๙๙ นายเทียบ  คงทน 

 ๑๒๙๐๐ นายธงชัย  สุดาร ี

 ๑๒๙๐๑ นายธนกร  ภูวรัตนกุล 

 ๑๒๙๐๒ นายธนเดช  รองสวัสดิ ์

 ๑๒๙๐๓ นายธนเทพ  จันทเดช 

 ๑๒๙๐๔ นายธนบูลย์  กาทอง   

 ๑๒๙๐๕ นายธนพัต  ศรวีิมล 

 ๑๒๙๐๖ นายธนภัทร์  ป้ันแก้ว 

 ๑๒๙๐๗ นายธนภูมิ  จันทร์เพ็ชร 

 ๑๒๙๐๘ นายธนวัฒน์  แก้วขาว 

 ๑๒๙๐๙ นายธนวัฒน์  ภิญโญศุภเชษฐ์ 

 ๑๒๙๑๐ นายธนวินท์  ช่วยชําแนก 

 ๑๒๙๑๑ นายธนะวัฒน์  เลิศประเสริฐ 

 ๑๒๙๑๒ นายธนัฐ  บุญสนอง 

 ๑๒๙๑๓ นายธนัท  บุญคงวฒัน ์

 ๑๒๙๑๔ นายธนันชยั  สุรพัฒน ์

 ๑๒๙๑๕ นายธนัสถ์  สุวัฒนมหาตม์ 

 ๑๒๙๑๖ นายธนากร  จันทสุบรรณ 

 ๑๒๙๑๗ นายธนากร  เอียดหวัง 

 ๑๒๙๑๘ นายธนารักษ์  ขุนคงเสถียร 

 ๑๒๙๑๙ นายธนาวัฒน์  คําราช 

 ๑๒๙๒๐ นายธนู  กองวัฒนศิลป์ 

 ๑๒๙๒๑ นายธเนศ  มูสิกธรรม 

 ๑๒๙๒๒ นายธเนศ  สาและ 

 ๑๒๙๒๓ นายธเนศ  สุขมาตย์ 

 ๑๒๙๒๔ นายธมาศ  นวลละออง 

 ๑๒๙๒๕ นายธรณิศ  นาวารัตน ์

 ๑๒๙๒๖ นายธรรมนูญ  ทองนุ่น 

 ๑๒๙๒๗ นายธรรมรัตน์  ล่ิมกุลพงษ์ 

 ๑๒๙๒๘ นายธรรมรัตน์  สัมมะวัฒนา 

 ๑๒๙๒๙ นายธราธร  ขวัญคีร ี

 ๑๒๙๓๐ นายธเรศ  บาลทิพย์   

 ๑๒๙๓๑ นายธวัช  นกแสง 

 ๑๒๙๓๒ นายธวัช  นุ้ยผอม 

 ๑๒๙๓๓ นายธวัชชัย  คงคาสวรรค ์

 ๑๒๙๓๔ นายธวัชชัย  ว่องพรรณงาม 

 ๑๒๙๓๕ นายธวัชชัย  อินสะโร 

 ๑๒๙๓๖ นายธวัชศักย์  ตั้งปณธิานวัฒน ์

 ๑๒๙๓๗ นายธาดาพงษ์  สําเภาศรี 

 ๑๒๙๓๘ นายธานิศ  บินรินทร ์

 ๑๒๙๓๙ นายธํารง  แสงศรีจันทร ์

 ๑๒๙๔๐ นายธํารงค์  อมรสกุล 

 ๑๒๙๔๑ นายธีรพงศ์  เกิดบัว 

 ๑๒๙๔๒ นายธีรพงศ์  แก่นอินทร ์

 ๑๒๙๔๓ นายธีรพงษ์  นุ่นแก้ว 

 ๑๒๙๔๔ นายธีรพงษ์  ศรีสุคนธ ์

 ๑๒๙๔๕ นายธีรพจน์  บัวสุวรรณ 

 ๑๒๙๔๖ นายธีรภัทร์  ศรพีะเนิน 

 ๑๒๙๔๗ นายธีรยทุธ  เบญจเดชา 

 ๑๒๙๔๘ นายธีรวัฒน์  พรหมนิมิตร 

 ๑๒๙๔๙ นายธีรศักดิ์  นิคมไพบูลย ์

 ๑๒๙๕๐ นายธีรศักดิ์  ไพสิฐศิริกุล 
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 ๑๒๙๕๑ นายธีระ  วงศ์ชัยศร ี

 ๑๒๙๕๒ นายธีระ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๙๕๓ นายธีระชัย  ไพรัชวรรณ 

 ๑๒๙๕๔ นายธีระนันท์  อ่อนเรือง 

 ๑๒๙๕๕ นายธีระพล  แจ่มกระจ่าง 

 ๑๒๙๕๖ นายธีระพล  สุขเกษม 

 ๑๒๙๕๗ นายธีระพัฒน์  ฆังคัสโร 

 ๑๒๙๕๘ นายธีระยุทธ  รัชชะ 

 ๑๒๙๕๙ นายธีระวุธ  หลักทอง 

 ๑๒๙๖๐ นายธีระศักดิ์  บุญฤทธิ ์

 ๑๒๙๖๑ นายธุรวัตร  ผดุงการ 

 ๑๒๙๖๒ นายนชา  วารี 

 ๑๒๙๖๓ นายนนท์ชนก  มาแก้วสอง 

 ๑๒๙๖๔ นายนพงศ์  ประเสริฐชัย 

 ๑๒๙๖๕ นายนพดล  จินดาพันธ ์

 ๑๒๙๖๖ นายนพดล  ภูววิมล 

 ๑๒๙๖๗ นายนพดล  ศิริแก้ว 

 ๑๒๙๖๘ นายนพดล  หนูช ู

 ๑๒๙๖๙ นายนพเนตร  ไชยมนตร ี

 ๑๒๙๗๐ นายนพพร  เหรียญทอง 

 ๑๒๙๗๑ นายนภดล  ทิพยรัตน ์

 ๑๒๙๗๒ นายนภดล  ปรีชาโชติ 

 ๑๒๙๗๓ นายนม  คงแสน 

 ๑๒๙๗๔ นายนรวีร์  จันทร์สิทธิ์   

 ๑๒๙๗๕ นายนรศักดิ์  สิทธิเสรีสุวรรณ 

 ๑๒๙๗๖ นายนรากร  ดําละเอียด 

 ๑๒๙๗๗ นายนรินทร์  ขวัญคาวิน 

 ๑๒๙๗๘ นายนรินทร์  แดงเย็น 

 ๑๒๙๗๙ นายนรินทร์  อาจณรงค์ 

 ๑๒๙๘๐ นายนรินทร์  อินทศรีมา 

 ๑๒๙๘๑ นายนฤชิต  จุสะปาโล 

 ๑๒๙๘๒ นายนฤพนธ์  ถิระวุฒ ิ

 ๑๒๙๘๓ นายนวพงษ์  เพ็ชรอุไร 

 ๑๒๙๘๔ นายนัจมีย์  หมัดหมาน 

 ๑๒๙๘๕ นายนัตยาฮาล  อิแอ 

 ๑๒๙๘๖ นายนัทธี  บุญจันทร ์

 ๑๒๙๘๗ นายนันผทยั  ศรพรหม 

 ๑๒๙๘๘ นายนัสเซอร์รูดิน  สะนิบากอ 

 ๑๒๙๘๙ นายนาซีร  สนิ 

 ๑๒๙๙๐ นายนาซือรี  ยูโซ๊ะ 

 ๑๒๙๙๑ นายนาแซ  โต๊ะเฮง 

 ๑๒๙๙๒ นายนาถ  บุญพวง 

 ๑๒๙๙๓ นายนาสรี  เลาะยะผา 

 ๑๒๙๙๔ นายนิกร  กลีบแก้ว 

 ๑๒๙๙๕ นายนิกร  แดงเย็น 

 ๑๒๙๙๖ นายนิกร  ยงยศยิ่ง 

 ๑๒๙๙๗ นายนิกร  สุขขี 

 ๑๒๙๙๘ นายนิกร  หนักแดง 

 ๑๒๙๙๙ นายนิคม  กุลโชติ 

 ๑๓๐๐๐ นายนิคม  แดงมะแจ้ง 

 ๑๓๐๐๑ นายนิคม  อักษรโสภณ 

 ๑๓๐๐๒ นายนิเซ็ง  นิมะ 
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 ๑๓๐๐๓ นายนิเซ็ง  นิมีรู 

 ๑๓๐๐๔ นายนิเซะ  นิสนิ 

 ๑๓๐๐๕ นายนิดาโอะ  แวสาและ 

 ๑๓๐๐๖ นายนิพงษ์  พงษ์ไพฑรูย ์

 ๑๓๐๐๗ นายนิพนธ์  มรรคาเขต 

 ๑๓๐๐๘ นายนิพนธ์  แสงสุขคู ่

 ๑๓๐๐๙ นายนิพล  ปานบัว 

 ๑๓๐๑๐ นายนิพันธ์  ยอดด ี

 ๑๓๐๑๑ นายนิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 

 ๑๓๐๑๒ นายนิมะ  เจ๊ะมะ 

 ๑๓๐๑๓ นายนิมะรูสดี  นิมะ 

 ๑๓๐๑๔ นายนิมามุ  อาแว 

 ๑๓๐๑๕ นายนิมาร์  เบญนิมะ 

 ๑๓๐๑๖ นายนิยม  คุ้มภัยรัญ 

 ๑๓๐๑๗ นายนิรมิตร์  ยอดเกล้ียง 

 ๑๓๐๑๘ นายนิรัตน์  เจริญสุข 

 ๑๓๐๑๙ นายนิรันดร์  โทบุร ี

 ๑๓๐๒๐ นายนิรันดร์  ภักดี   

 ๑๓๐๒๑ นายนิเลาะ  นิธิพันธุ์กุล 

 ๑๓๐๒๒ นายนิเลาะ  นิมะ 

 ๑๓๐๒๓ นายนิเลาะ  แวอุเซ็ง 

 ๑๓๐๒๔ นายนิวรวฒัน์  สาเมาะ 

 ๑๓๐๒๕ นายนิวัฒน์  โชตพิงศ์สันติ ์

 ๑๓๐๒๖ นายนิวัตร  นิสาเฮาะ 

 ๑๓๐๒๗ นายนิวัติ  บุญสู่ 

 ๑๓๐๒๘ นายนิเวศน์  ศิริไชย 

 ๑๓๐๒๙ นายนิแวเต๊ะ  หะยีวามิง 

 ๑๓๐๓๐ นายนิสรัญ  ยะ 

 ๑๓๐๓๑ นายนิสิต  จงสุพรรณพงศ ์

 ๑๓๐๓๒ นายนิสิต  ชายภักตร ์

 ๑๓๐๓๓ นายนิสิต  นิกุโน 

 ๑๓๐๓๔ นายนิอัสฮา  ลาเซ็ง 

 ๑๓๐๓๕ นายนิอาแซ  เพ็งมูซอ 

 ๑๓๐๓๖ นายนิอามีม  นิมะ 

 ๑๓๐๓๗ นายนิแอ  นิแต 

 ๑๓๐๓๘ นายนีดอล  ยูแม 

 ๑๓๐๓๙ นายนุรดิง  หะยีลาเตะ 

 ๑๓๐๔๐ นายนุรรุสดี  แวกะจิ 

 ๑๓๐๔๑ นายนูรซูวัน  ราษฎร์สด ี

 ๑๓๐๔๒ นายนูรดีน  วันสุไลมาน 

 ๑๓๐๔๓ นายนูรมัน  อุเซง 

 ๑๓๐๔๔ นายนูรุดดนี  มะดือเระ 

 ๑๓๐๔๕ นายนูรุดดนี  สารีมิง 

 ๑๓๐๔๖ นายเนติกร  พลภักดี 

 ๑๓๐๔๗ นายบดินทร์  แวลาเตะ 

 ๑๓๐๔๘ นายบรรจง  เฉลิมวงค์ 

 ๑๓๐๔๙ นายบรรจง  ฟ้ารุ่งสาง 

 ๑๓๐๕๐ นายบรรเจิด  พัฒนสาร 

 ๑๓๐๕๑ นายบรรชากิจ  ขุนฤทธิ์แก้ว 

 ๑๓๐๕๒ นายบรรณกร  โลจนาภิวัฒน ์

 ๑๓๐๕๓ นายบรรลือ  หนูนุ่ม 

 ๑๓๐๕๔ นายบรรหาร  แก้วขอมดี 
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 ๑๓๐๕๕ นายบรรหาร  เทพสุวรรณ 

 ๑๓๐๕๖ นายบัญชา  ใจสอาด   

 ๑๓๐๕๗ นายบัญชา  เตส่วน 

 ๑๓๐๕๘ นายบัญชา  สําเร็จกิจ 

 ๑๓๐๕๙ นายบัญชา  หนูประดิษฐ์ 

 ๑๓๐๖๐ นายบัณฑิต  ไชยสงคราม 

 ๑๓๐๖๑ นายบัณฑิต  ดุลยรักษ์ 

 ๑๓๐๖๒ นายบัณฑิต  สาและ 

 ๑๓๐๖๓ นายบัณลือเดช  ทองนุ้ย 

 ๑๓๐๖๔ นายบันทึก  สารพร 

 ๑๓๐๖๕ นายบาดือร ี ดอคอ 

 ๑๓๐๖๖ นายบาราเฮง  สาและ 

 ๑๓๐๖๗ นายบาราเฮ็ง  มูละ 

 ๑๓๐๖๘ นายบารี  สาเม๊าะ 

 ๑๓๐๖๙ นายบือราเฮง  อาแว 

 ๑๓๐๗๐ นายบุญเจริญ  บํารุงชู 

 ๑๓๐๗๑ นายบุญชู  พิมพ์สวัสดิ ์

 ๑๓๐๗๒ นายบุญโชค  รัตนรามศร ี

 ๑๓๐๗๓ นายบุญญา  เอียดหวัง 

 ๑๓๐๗๔ นายบุญเทอด  ตันสุริยวงศ ์

 ๑๓๐๗๕ นายบุญเทือง  แก้ววจิิตร 

 ๑๓๐๗๖ นายบุญธรรม  อินทพรหม 

 ๑๓๐๗๗ นายบุญโรม  สุวรรณพาหุ 

 ๑๓๐๗๘ นายบุญเลิศ  แก้วคุ้มภัย 

 ๑๓๐๗๙ นายบุญเลิศ  จันทร์ไสย ์

 ๑๓๐๘๐ นายบุญส่ง  ไกรศรพรสรร 

 ๑๓๐๘๑ นายบุญส่ง  จินดาราม 

 ๑๓๐๘๒ นายบุญสิตร์  เพิ่มพลู 

 ๑๓๐๘๓ นายบุญให้  ทองนุ่น 

 ๑๓๐๘๔ นายบุญเอก  สุขเสรีทรัพย ์

 ๑๓๐๘๕ นายบุรฉัตร  ศรีพทิักษ์ 

 ๑๓๐๘๖ นายบุรินทร์  สหะวิริยะ 

 ๑๓๐๘๗ นายบูรฮาน  ยูโซะ 

 ๑๓๐๘๘ นายเบญจ  ทองนวลจันทร ์

 ๑๓๐๘๙ นายปกรณ์  จิตรกฤษฎากุล 

 ๑๓๐๙๐ นายปกรณ์  แสงทอง 

 ๑๓๐๙๑ นายปฏิพัทธ์  กออวยชัย 

 ๑๓๐๙๒ นายปพนพัชร์  สุทธชิาเจริญพงษ์ 

 ๑๓๐๙๓ นายประกอบ  ชุมประศาล 

 ๑๓๐๙๔ นายประกอบ  เผือกน้อย 

 ๑๓๐๙๕ นายประกอบ  พรหมจันทร์ 

 ๑๓๐๙๖ นายประจวบ  ปัจจันตโชติ 

 ๑๓๐๙๗ นายประจวบ  ลอบลัด 

 ๑๓๐๙๘ นายประจวบ  อนันตประเสริฐ 

 ๑๓๐๙๙ นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง 

 ๑๓๑๐๐ นายประจักษ์  ชุมทอง 

 ๑๓๑๐๑ นายประจักษ์  ชูศรี 

 ๑๓๑๐๒ นายประชา  ฤาชุตกุล 

 ๑๓๑๐๓ นายประณุท  คุมภะสาโน 

 ๑๓๑๐๔ นายประดิษฐ์  ปรางจันทร์ 

 ๑๓๑๐๕ นายประดิษฐ์  สุนทรกุมาร 

 ๑๓๑๐๖ นายประทีป  นวลจันทร ์
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 ๑๓๑๐๗ นายประทีป  พรหมยอด 

 ๑๓๑๐๘ นายประทีป  ศุภวิบูลย์ผล 

 ๑๓๑๐๙ นายประทีป  เอ้ือนมงคล 

 ๑๓๑๑๐ นายประเทศ  กออวยชัย 

 ๑๓๑๑๑ นายประเทือง  ชูช่วย 

 ๑๓๑๑๒ นายประพันธ์  คงนวล 

 ๑๓๑๑๓ นายประพันธ์  ไชยรัตน ์

 ๑๓๑๑๔ นายประพันธ์  แท่นเอียด 

 ๑๓๑๑๕ นายประพันธ์  ป่านทอง 

 ๑๓๑๑๖ นายประพันธ์  มณีช่วง 

 ๑๓๑๑๗ นายประพันธ ์ สารานพกุล 

 ๑๓๑๑๘ นายประพันธ์  เสาะสุวรรณ 

 ๑๓๑๑๙ นายประไพย์  มณีประวัติ 

 ๑๓๑๒๐ นายประภาส  ทองบุญ 

 ๑๓๑๒๑ นายประมาณ  เพชรศรี 

 ๑๓๑๒๒ นายประมุข  ทัศนปริชญานนท ์

 ๑๓๑๒๓ นายประยุทธ  ชูเลขา 

 ๑๓๑๒๔ นายประยูร  แก้วนิตย ์

 ๑๓๑๒๕ นายประยูร  คิดถูก 

 ๑๓๑๒๖ นายประยูร  บัวสิน 

 ๑๓๑๒๗ นายประยูร  ศรีรักษ์ 

 ๑๓๑๒๘ นายประวิทย์  โกวิทยากร 

 ๑๓๑๒๙ นายประวิทย์  คงจันทร ์

 ๑๓๑๓๐ นายประวิทย์  เศวตสุตร 

 ๑๓๑๓๑ นายประแวว  อุคติ 

 ๑๓๑๓๒ นายประสงค์  มันอิ 

 ๑๓๑๓๓ นายประสงค์  สันตะมะโน 

 ๑๓๑๓๔ นายประสงค์  สายทอง 

 ๑๓๑๓๕ นายประสงค์  สุวรรณแพทย ์

 ๑๓๑๓๖ นายประสพ  เตี้ยนวล 

 ๑๓๑๓๗ นายประสาน  จันทร์ปาน 

 ๑๓๑๓๘ นายประสิทธิ์  จันทร์ประอบ 

 ๑๓๑๓๙ นายประสิทธิ์  ดีกระโทก 

 ๑๓๑๔๐ นายประสิทธิ์  ยาแก้ว 

 ๑๓๑๔๑ นายประสิทธิ์  รังเสาร์ 

 ๑๓๑๔๒ นายประสิทธิ์  รัตนมณ ี

 ๑๓๑๔๓ นายประสิทธิ์ชัย  จันทร์หอม 

 ๑๓๑๔๔ นายประเสริฐ  จิตรเสน 

 ๑๓๑๔๕ นายประเสริฐ  ช่อดอก 

 ๑๓๑๔๖ นายประเสริฐ  ชะลี 

 ๑๓๑๔๗ นายประเสริฐ  เพชรเจริญทอง 

 ๑๓๑๔๘ นายประเสริฐ  สารนัย 

 ๑๓๑๔๙ นายประเสริฐ  อิบรอเห็น 

 ๑๓๑๕๐ นายปรัชฌา  จีนธาดา 

 ๑๓๑๕๑ นายปรัชญา  พิมานแมน 

 ๑๓๑๕๒ นายปราการ  ลิขิตสาธรสกุล 

 ๑๓๑๕๓ นายปราโมทย์  จันทร์สุวรรณรัตน ์

 ๑๓๑๕๔ นายปราโมทย์  จันทรัตน ์

 ๑๓๑๕๕ นายปราโมทย์  โหยชุม 

 ๑๓๑๕๖ นายปรารถนา  อัมพรนรารัตน์ 

 ๑๓๑๕๗ นายปริญญา  อาแว 

 ๑๓๑๕๘ นายปริยเวศน์  สุรัตน์สัญญา 
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 ๑๓๑๕๙ นายปริวรรต  พุทธสุวรรณ 

 ๑๓๑๖๐ นายปรีชา  กสิกรรมไพบูลย์ 

 ๑๓๑๖๑ นายปรีชา  ชื่นแก้ว 

 ๑๓๑๖๒ นายปรีชา  ไชยเทพ 

 ๑๓๑๖๓ นายปรีชา  แพทย์สกุล 

 ๑๓๑๖๔ นายปรีชา  รัตนะ 

 ๑๓๑๖๕ นายปรีชา  สาดีน 

 ๑๓๑๖๖ นายปลิว  ชุมแดง 

 ๑๓๑๖๗ นายปัญญา  วงค์ครุฑ 

 ๑๓๑๖๘ นายปัญญา  สมจิตร 

 ๑๓๑๖๙ นายปารเมศ  จารชุาติธาดา 

 ๑๓๑๗๐ นายปาลิต  สันทนาคณิต 

 ๑๓๑๗๑ นายปิยพงษ์  คงภักด ี

 ๑๓๑๗๒ นายปิยะ  บุญลือศักดิ์ 

 ๑๓๑๗๓ นายปิยะ  ผ่านศึก 

 ๑๓๑๗๔ นายปิยะวัฒน์  เพชรยอดศร ี

 ๑๓๑๗๕ นายปุณณรตัน์  โกสิทธิ์   

 ๑๓๑๗๖ นายเปรม  แก้วมะแป้น 

 ๑๓๑๗๗ นายเปาวฤทธิ์  ยุโส้ 

 ๑๓๑๗๘ นายเป่ียมศักดิ์  มาฆทาน 

 ๑๓๑๗๙ นายเผดิม  สวาสดิ์ธรรม 

 ๑๓๑๘๐ นายไฝ  หนุดหละ 

 ๑๓๑๘๑ นายพงค์พนัธ์  จันแดง 

 ๑๓๑๘๒ นายพงศกร  กาญจนารักษ์ 

 ๑๓๑๘๓ นายพงศ์พฒัน์  ทองกราว 

 ๑๓๑๘๔ นายพงศ์วรนิทร์  อ่อนทอง 

 ๑๓๑๘๕ นายพงศ์ศักดิ์  ศรีพงศ์พันธุ ์

 ๑๓๑๘๖ นายพงศ์สันต์  อโนทิพย ์

 ๑๓๑๘๗ นายพงศ์สิทธ์  คุรุวรรณพัฒน ์

 ๑๓๑๘๘ นายพงษ์  เพิ่มพูลทวทีรัพย ์

 ๑๓๑๘๙ นายพงษ์ศักดิ์  สิทธิอุเป 

 ๑๓๑๙๐ นายพนม  ขันธ์สามล 

 ๑๓๑๙๑ นายพนิต  พรหมจันทร ์

 ๑๓๑๙๒ นายพยนต์  พุทธรักษา 

 ๑๓๑๙๓ นายพยนต์  ลิปิกุล 

 ๑๓๑๙๔ นายพรชัย  มณีรตัน ์

 ๑๓๑๙๕ นายพรชัย  ศิริรตัน ์

 ๑๓๑๙๖ นายพรชัย  อลงกตกิตติคณุ 

 ๑๓๑๙๗ นายพรเทพ  เมืองแมน 

 ๑๓๑๙๘ นายพรรณรงค์  ฉิมพลีปักษ์ 

 ๑๓๑๙๙ นายพรหม  จันทาโพธิ ์

 ๑๓๒๐๐ นายพล  ชูสีนุ่น 

 ๑๓๒๐๑ นายพลกฤต  เกษสุริยงค ์

 ๑๓๒๐๒ นายพลเทพ  พิมเสนศรี 

 ๑๓๒๐๓ นายพลยามีน  อะกะ 

 ๑๓๒๐๔ นายพลี  เฮาะมะ 

 ๑๓๒๐๕ นายพศิน  ชูเมือง   

 ๑๓๒๐๖ นายพอซี  กะมูนิง 

 ๑๓๒๐๗ นายพอพันธุ์  แพทยา 

 ๑๓๒๐๘ นายพะยม  ไชยหมาน   

 ๑๓๒๐๙ นายพัฒนา  เฉียงตะวัน 

 ๑๓๒๑๐ นายพัฒนา  เพชรศิร ิ
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 ๑๓๒๑๑ นายพัน  ยี่ส้ิน 

 ๑๓๒๑๒ นายพันธ์  บุญช่วย 

 ๑๓๒๑๓ นายพันธ์  ใหม่เพ็ชร 

 ๑๓๒๑๔ นายพันธพ์งษ์  คงกระพันธ ์

 ๑๓๒๑๕ นายพันธุท์ุม  ธรรมวุฒ ิ

 ๑๓๒๑๖ นายพายัพ  มาศนิยม 

 ๑๓๒๑๗ นายพิชัย  คงศร ี

 ๑๓๒๑๘ นายพิชัย  จันทร์แก้ว 

 ๑๓๒๑๙ นายพิชัยพนธ์  เรืองตัณฑวัฒน ์

 ๑๓๒๒๐ นายพิเชษฐ์  เปียร์กล่ิน 

 ๑๓๒๒๑ นายพิเชษฐ์  หมุดแหล๊ะ 

 ๑๓๒๒๒ นายพิเชษฐ  ชาติรักษา 

 ๑๓๒๒๓ นายพิเชษฐ  บํารุงรัตน์ 

 ๑๓๒๒๔ นายพิเชษฐ  เพียรเจริญ 

 ๑๓๒๒๕ นายพิทักษ์  เขี้ยวแก้ว 

 ๑๓๒๒๖ นายพิทักษ์  วิเชียรมณ ี

 ๑๓๒๒๗ นายพิธาน  หวังสถิตทองใบ 

 ๑๓๒๒๘ นายพิพัฒน์  พุ่มเงิน 

 ๑๓๒๒๙ นายพิภัตน ์ เผ่าจินดา 

 ๑๓๒๓๐ นายพิภาก  ชูโฉม 

 ๑๓๒๓๑ นายพิมาน  บินตํามะหงง 

 ๑๓๒๓๒ นายพิศณุ  ตันบัวคล่ี 

 ๑๓๒๓๓ นายพิษณุ  ดิเรกกุล 

 ๑๓๒๓๔ นายพิษณุ  ทนเสน 

 ๑๓๒๓๕ นายพิสิฐ์พงษ์  หม่ืนประเสริฐดี 

 ๑๓๒๓๖ นายพีรภัทร์  สังขไพฑูรย ์

 ๑๓๒๓๗ นายพีรวทิย์  ไชยมงคล 

 ๑๓๒๓๘ นายพีรอมลี  เจ๊ะหนิ 

 ๑๓๒๓๙ นายพูนศักดิ์  สันติวทิยานนท ์

 ๑๓๒๔๐ นายพูลศักดิ์  จงเจริญ 

 ๑๓๒๔๑ นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน 

 ๑๓๒๔๒ นายพูลศักดิ์  เพ็ชรพวง 

 ๑๓๒๔๓ นายเพ็ญ  พรหมจันทร ์

 ๑๓๒๔๔ นายเพลิง  ไชยของพรม 

 ๑๓๒๔๕ นายเพาซี  ขาลี 

 ๑๓๒๔๖ นายไพซอล  ดาโอ๊ะ 

 ๑๓๒๔๗ นายไพฑูรย์  แก้วทอน 

 ๑๓๒๔๘ นายไพฑูรย์  ตุกชูแสง 

 ๑๓๒๔๙ นายไพบูลย์  เทพภักดี 

 ๑๓๒๕๐ นายไพรดล  ศิลปะชีวานนท ์

 ๑๓๒๕๑ นายไพรสัญ  แสงศิลา 

 ๑๓๒๕๒ นายไพรัช  พจนมณ ี

 ๑๓๒๕๓ นายไพรัช  โลหะวิจารณ์ 

 ๑๓๒๕๔ นายไพรัตน์  จันทร์ศร ี

 ๑๓๒๕๕ นายไพรัตน์  จีรเสถียร 

 ๑๓๒๕๖ นายไพริน  ทองนาค 

 ๑๓๒๕๗ นายไพรินทร์  ผอมมณี 

 ๑๓๒๕๘ นายไพรี  เชยชม 

 ๑๓๒๕๙ นายไพโรจน์  กล่ินพิทักษ์ 

 ๑๓๒๖๐ นายไพโรจน์  ขวัญคง 

 ๑๓๒๖๑ นายไพโรจน์  สงนาวา 

 ๑๓๒๖๒ นายไพล  ไชยชนะ 
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 ๑๓๒๖๓ นายไพศาล  กิติชัย 

 ๑๓๒๖๔ นายไพศาล  เพ็ชรเดชะ 

 ๑๓๒๖๕ นายไพศาล  ส่องสุข 

 ๑๓๒๖๖ นายไพศาล  อันตรเสน 

 ๑๓๒๖๗ นายฟัตฮีเราะฮ์มัน  หามะ 

 ๑๓๒๖๘ นายฟัรฮาม  เจ๊ะแม 

 ๑๓๒๖๙ นายฟาริซ  หมาดดาเร๊ะ 

 ๑๓๒๗๐ นายฟาอิส  แวเยะ 

 ๑๓๒๗๑ นายฟิกกรี  ยีระ 

 ๑๓๒๗๒ นายฟิกรี  เจ๊ะนุ๊ 

 ๑๓๒๗๓ นายฟูอาดี  แตปูซู 

 ๑๓๒๗๔ นายภพ  สิงห์สุวรรณ 

 ๑๓๒๗๕ นายภราดร  จันทร์กล่ิน 

 ๑๓๒๗๖ นายภวินท์  ทองทรัพย ์

 ๑๓๒๗๗ นายภักดี  เสาร์วงษ์ 

 ๑๓๒๗๘ นายภัทธ์  เอมวัฒน์ 

 ๑๓๒๗๙ นายภัทรพล  ภูภักด ี

 ๑๓๒๘๐ นายภานุวัตร์  ฐิติสิรินันท ์

 ๑๓๒๘๑ นายภินัย  ทองขจร 

 ๑๓๒๘๒ นายภิภพ  สิทธิยาสกุล 

 ๑๓๒๘๓ นายภิรมย์  คงสุวรรณ 

 ๑๓๒๘๔ นายภิรมย์  เฟื่องฟู 

 ๑๓๒๘๕ นายภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา 

 ๑๓๒๘๖ นายภูริวัจน์  บวรวิชญ์ธนกุล 

 ๑๓๒๘๗ นายภูริวัฒน์  อมรชาติ 

 ๑๓๒๘๘ นายภูวเนศ  สัจจโภชน์ 

 ๑๓๒๘๙ นายภูสิทธิ์  สักแสงโสภา 

 ๑๓๒๙๐ นายมงคล  ชื่นจิตต ์

 ๑๓๒๙๑ นายมงคล  เศวตะดุล 

 ๑๓๒๙๒ นายมงคล  สําเภาทอง 

 ๑๓๒๙๓ นายมงคลชัย  อนันตะ 

 ๑๓๒๙๔ นายมณฑล  ผลบุญ 

 ๑๓๒๙๕ นายมโณทยั  ขุนแก้ว 

 ๑๓๒๙๖ นายมนต์ชิต  จันทรพงศ ์

 ๑๓๒๙๗ นายมนตรี  จันทมณีโชต ิ

 ๑๓๒๙๘ นายมนตรี  ดวงจิโน 

 ๑๓๒๙๙ นายมนตรี  มะเกะ 

 ๑๓๓๐๐ นายมนตรี  มังสังข์ 

 ๑๓๓๐๑ นายมนตรี  ล่ิมสุวรรณ 

 ๑๓๓๐๒ นายมนตรี  วัฒนประดิษฐ์ 

 ๑๓๓๐๓ นายมนพ  ช่วยเจริญ 

 ๑๓๓๐๔ นายมนัส  เรืองจรูญศรี 

 ๑๓๓๐๕ นายมนัส  ลีวาเมาะ 

 ๑๓๓๐๖ นายมนัส  เสาะสุวรรณ 

 ๑๓๓๐๗ นายมนัส  อังสุภานิช 

 ๑๓๓๐๘ นายมนูญ  โกศลกาญจน์ 

 ๑๓๓๐๙ นายมนูญ  ทองแดง 

 ๑๓๓๑๐ นายมนูญ  ทั่วด้าว 

 ๑๓๓๑๑ นายมนูญ  ร่มแก้ว 

 ๑๓๓๑๒ นายมนูญ  ศิรินุพงศ ์

 ๑๓๓๑๓ นายมนูญ  เศษแอ 

 ๑๓๓๑๔ นายมนูญ  อ่องทวีสุข 
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 ๑๓๓๑๕ นายมหามะสักรี  ยูนัน 

 ๑๓๓๑๖ นายมะ  เจะปอ 

 ๑๓๓๑๗ นายมะกอริง  เจะอาแว 

 ๑๓๓๑๘ นายมะการี  อาแว 

 ๑๓๓๑๙ นายมะเซ็ง  กอและ 

 ๑๓๓๒๐ นายมะดาฟี  สะนิ 

 ๑๓๓๒๑ นายมะดารี  ยูโซะ 

 ๑๓๓๒๒ นายมะดารี  สะอิ 

 ๑๓๓๒๓ นายมะดีรันดร์  สะมะดี 

 ๑๓๓๒๔ นายมะดือลี  สาเมาะ 

 ๑๓๓๒๕ นายมะตอเพ็ม  เฆดา 

 ๑๓๓๒๖ นายมะตอเห  เวาะหลง 

 ๑๓๓๒๗ นายมะตอเฮ  ปาเกอาลี 

 ๑๓๓๒๘ นายมะตอเฮ  สาแม็ง 

 ๑๓๓๒๙ นายมะตีมีซี  มะแซ 

 ๑๓๓๓๐ นายมะนาเซ  ลาเต๊ะ 

 ๑๓๓๓๑ นายมะนาเส  หะยียูโซะ 

 ๑๓๓๓๒ นายมะนุ๊  ดือเระ 

 ๑๓๓๓๓ นายมะเปาซี  เจ๊ะเด็ง 

 ๑๓๓๓๔ นายมะมิง  มะ 

 ๑๓๓๓๕ นายมะยากี  แมง 

 ๑๓๓๓๖ นายมะยาลี  เจะอูมา 

 ๑๓๓๓๗ นายมะยูโซะ  ดอเลาะ 

 ๑๓๓๓๘ นายมะรอซาลี  ยูนุ๊ 

 ๑๓๓๓๙ นายมะรอดิง  บระอาซัน 

 ๑๓๓๔๐ นายมะรอนิง  สาแลมิง 

 ๑๓๓๔๑ นายมะรอนิง  อภิบาลแบ 

 ๑๓๓๔๒ นายมะรอบี  เจะแม 

 ๑๓๓๔๓ นายมะรอพี  ดอเลาะ 

 ๑๓๓๔๔ นายมะรอสตี  เจ๊ะแว 

 ๑๓๓๔๕ นายมะรีเป็น  กาซอ 

 ๑๓๓๔๖ นายมะรูดิง  ยามา 

 ๑๓๓๔๗ นายมะรูวี  อีแตม 

 ๑๓๓๔๘ นายมะลีเป็ง  แวหามะ 

 ๑๓๓๔๙ นายมะวี  ดาโอะ 

 ๑๓๓๕๐ นายมะสอและ  วาแมดีซา 

 ๑๓๓๕๑ นายมะสะกรี  มะหลี 

 ๑๓๓๕๒ นายมะสะกรี  หะมะ 

 ๑๓๓๕๓ นายมะสายดี  ดาราแม 

 ๑๓๓๕๔ นายมะสือกือรี  ยะโก๊ะ 

 ๑๓๓๕๕ นายมะหะมัดยากี  ดารอฮิง 

 ๑๓๓๕๖ นายมะอาลาวี  อับดุลเลาะ 

 ๑๓๓๕๗ นายมะอีลา  มามุ 

 ๑๓๓๕๘ นายมะแอ  เจ๊ะเต๊ะ 

 ๑๓๓๕๙ นายมะแอ  ตาเยะ 

 ๑๓๓๖๐ นายมะแอ  แวกะจิ 

 ๑๓๓๖๑ นายมังกร  พงศ์สุชาติ 

 ๑๓๓๖๒ นายมังโซ  หะยีอาแว 

 ๑๓๓๖๓ นายมัรวาน  ละตานา 

 ๑๓๓๖๔ นายมัสกี  ยูโซะ 

 ๑๓๓๖๕ นายมัสรัณย์  โซะสกาแว 

 ๑๓๓๖๖ นายมัสลาน  สีอ่อน 
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 ๑๓๓๖๗ นายมัฮดี  แวดราแม 

 ๑๓๓๖๘ นายมาซือล่ัน  ตายาลอ 

 ๑๓๓๖๙ นายมานบ  เสาร์เพชร 

 ๑๓๓๗๐ นายมานพ  จิตต์ภูษา 

 ๑๓๓๗๑ นายมานพ  ไทยนุกูล 

 ๑๓๓๗๒ นายมานะ  งามวัชรสกุล 

 ๑๓๓๗๓ นายมานะ  รัตนโชติ 

 ๑๓๓๗๔ นายมานะ  เรืองกําเนิด 

 ๑๓๓๗๕ นายมานะ  ฮายี 

 ๑๓๓๗๖ นายมานิต  ศรีภักดี 

 ๑๓๓๗๗ นายมานิตย์  สุทธิมาศ 

 ๑๓๓๗๘ นายมามะ  ดือราโอะ 

 ๑๓๓๗๙ นายมามะ  ตีมุง 

 ๑๓๓๘๐ นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ 

 ๑๓๓๘๑ นายมารุต  มะอูเซ็ง 

 ๑๓๓๘๒ นายมาหะมะ  มะเร๊ะ 

 ๑๓๓๘๓ นายมาหะมะซาตา  เจ๊ะมะ 

 ๑๓๓๘๔ นายมาหะมะตอเละ  ลีวัน 

 ๑๓๓๘๕ นายมาหะมะสุกรี  ดอกอ 

 ๑๓๓๘๖ นายมาหะมะอุชมี  สาแล๊ะ 

 ๑๓๓๘๗ นายมาหามะ  ตะเยาะดือโระ 

 ๑๓๓๘๘ นายมาหามะ  มะเกะ 

 ๑๓๓๘๙ นายมาหามะกาเซง  ดูดิง 

 ๑๓๓๙๐ นายมาหามะยาซี  บาฮะคีรี 

 ๑๓๓๙๑ นายมาหามะรุสลี  เต็งมะ 

 ๑๓๓๙๒ นายมาฮามะรอสดี  จินตรา 

 ๑๓๓๙๓ นายมี  ยะโก๊ะ 

 ๑๓๓๙๔ นายมีชัย  วงศ์แดง 

 ๑๓๓๙๕ นายมีศักดิ์  แก้วกูล 

 ๑๓๓๙๖ นายมุกข์ตา  อูมูดี 

 ๑๓๓๙๗ นายมุกตา  เย๊าะลีมา 

 ๑๓๓๙๘ นายมุตตา  มาหะมะ 

 ๑๓๓๙๙ นายมุสตอปา  มือเดร์ 

 ๑๓๔๐๐ นายมุสตอฟาเคมัล  มาหมัด 

 ๑๓๔๐๑ นายมุฮัมมัดอีซอ  วาเยะ 

 ๑๓๔๐๒ นายมูซัฟฟาราบัด  ละซอ 

 ๑๓๔๐๓ นายมูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ 

 ๑๓๔๐๔ นายมูหัมหมัด  เจะหะ 

 ๑๓๔๐๕ นายมูหามะ  สาและ 

 ๑๓๔๐๖ นายมูหามะฮาดี  อารง 

 ๑๓๔๐๗ นายมูหามัด  สือนิ 

 ๑๓๔๐๘ นายมูหามัดรุสดี  มูหามัด 

 ๑๓๔๐๙ นายมูหามัดสายาดี  แวสมาแห 

 ๑๓๔๑๐ นายมูหํามัดเปาซี  อาเยาะแซ 

 ๑๓๔๑๑ นายมูหําหมัดรุสดี  ลอเด็ง 

 ๑๓๔๑๒ นายมูอัสซัล  บิลแสละ 

 ๑๓๔๑๓ นายมูอามัดอาดี  แวดอเลาะ 

 ๑๓๔๑๔ นายมูฮัมมัด  เจ๊ะเลาะ 

 ๑๓๔๑๕ นายมูฮัมมัด  เบ็ญนา 

 ๑๓๔๑๖ นายมูฮัมมัดสุกรี  บาโฮะ 

 ๑๓๔๑๗ นายมูฮัมหมัดนายิบ  สีตีเลาะ 

 ๑๓๔๑๘ นายมูฮัมหมัดเปาว์ซี  หะยีสุหลง 
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 ๑๓๔๑๙ นายมูฮัมหมัดสุกรี  บาเหมบูงา 

 ๑๓๔๒๐ นายมูฮัมหมัดอัลซัมรี่  สาและ 

 ๑๓๔๒๑ นายมูฮามะ  ปาปา 

 ๑๓๔๒๒ นายมูฮามัดนาเซร์  อับดุลเล๊าะ 

 ๑๓๔๒๓ นายมูฮํามัด  โต๊ะแวอายี 

 ๑๓๔๒๔ นายมูฮํามัด  ประจัน 

 ๑๓๔๒๕ นายมูฮํามัด  มอลอ 

 ๑๓๔๒๖ นายมูฮํามัดคอซาลี  ยาโม 

 ๑๓๔๒๗ นายมูฮํามัดซาร์  เซดามิซา 

 ๑๓๔๒๘ นายมูฮํามัดซําซูบาฮารี  มะยูโซ๊ะ 

 ๑๓๔๒๙ นายมูฮํามัดรอบี  อามะ 

 ๑๓๔๓๐ นายมูฮําหมัด  สะอิ 

 ๑๓๔๓๑ นายมูฮําหมัดโซฟี  ปาเจาะ 

 ๑๓๔๓๒ นายมูฮําหมัดโซฟี  สามะอาลี 

 ๑๓๔๓๓ นายมูฮําหมัดนาเซ  สะแลแม 

 ๑๓๔๓๔ นายมูฮําหมัดรอมซัน  สะมะดี 

 ๑๓๔๓๕ นายมูฮําหมัดสุกรี  บินอาแซ 

 ๑๓๔๓๖ นายมูฮําหมัดสุกรี  แมเราะดํา 

 ๑๓๔๓๗ นายมูฮําหมัดสูใฮมี  ยานยา 

 ๑๓๔๓๘ นายมูฮําหมัดฮุสนี  ยานยา 

 ๑๓๔๓๙ นายเมธี  แก้วสุกแสง 

 ๑๓๔๔๐ นายเมธี  เอกศิรินิมิตร 

 ๑๓๔๔๑ นายเมาลีดี  ตาเย๊ะ 

 ๑๓๔๔๒ นายไมตรี  แก้วทับทิม 

 ๑๓๔๔๓ นายไมล์  แซ่อ๋อง 

 ๑๓๔๔๔ นายยงยทุธ  สุทธาพทิักษ์ 

 ๑๓๔๔๕ นายยศวฒัน์  นิธิกุลโชติรตัน ์

 ๑๓๔๔๖ นายยอร์น  จิระนคร 

 ๑๓๔๔๗ นายยอหัน  ตุกังหัน 

 ๑๓๔๔๘ นายยะโกะ  มะเซ็ง 

 ๑๓๔๔๙ นายยะยา  มิบาโง 

 ๑๓๔๕๐ นายยะยา  โล๊ะนิโย 

 ๑๓๔๕๑ นายยา  จะปะกียา 

 ๑๓๔๕๒ นายยา  บากา 

 ๑๓๔๕๓ นายยา  วามะ 

 ๑๓๔๕๔ นายยาการียา  อาแว 

 ๑๓๔๕๕ นายยามาลูดิน  สาหะ 

 ๑๓๔๕๖ นายยาฮะรี  เจ๊ะแว 

 ๑๓๔๕๗ นายยาฮารี  กาเซ็ง 

 ๑๓๔๕๘ นายยีสมาน  บินซอลีฮีน 

 ๑๓๔๕๙ นายยุกต์  ราชนุ้ย 

 ๑๓๔๖๐ นายยุทธการ   

  รัฐกิจวิจารณ์  ณ  นคร 

 ๑๓๔๖๑ นายยุทธนา  มยะกุล 

 ๑๓๔๖๒ นายยุทธนา  สุขสง่า 

 ๑๓๔๖๓ นายยุทธพงศ์  ปล่ังพงษ์พนัธ ์

 ๑๓๔๖๔ นายยุทธศาสตร์  นวลเจริญ 

 ๑๓๔๖๕ นายยุนุ  บายอ 

 ๑๓๔๖๖ นายยุโสะ  หะเด 

 ๑๓๔๖๗ นายยูซูฟ  เดชอรัญ 

 ๑๓๔๖๘ นายยูโซะ  ดอเลาะ 

 ๑๓๔๖๙ นายยูโซะ  ตาละตา 
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 ๑๓๔๗๐ นายยูโซะ  ตาเละ 

 ๑๓๔๗๑ นายยูโซะ  สาแม 

 ๑๓๔๗๒ นายยูโซะ  อาแซ 

 ๑๓๔๗๓ นายยูโซ๊ะ  มะสะ 

 ๑๓๔๗๔ นายยูโซ๊ะ  แอ 

 ๑๓๔๗๕ นายยูโสบ  อาดํา 

 ๑๓๔๗๖ นายเยื้อน  ถิระวุฒิ 

 ๑๓๔๗๗ นายเยื้อม  เพชรห้วยลึก 

 ๑๓๔๗๘ นายรณกรณ์  ฤาชัย 

 ๑๓๔๗๙ นายรติกร  สมรักษ์ 

 ๑๓๔๘๐ นายรวิศักดิ์  จันทรตัน ์

 ๑๓๔๘๑ นายรวีวัฒน์  ชวมณีนันท์   

 ๑๓๔๘๒ นายรอซาลี  เจะเละ 

 ๑๓๔๘๓ นายรอซาลี  สาแม 

 ๑๓๔๘๔ นายรอภีดี  ดอคอ 

 ๑๓๔๘๕ นายรอมซี  สาและ 

 ๑๓๔๘๖ นายรอมลี  กาซอ 

 ๑๓๔๘๗ นายรอมลี  มะยีแต 

 ๑๓๔๘๘ นายรอยาหัน  มะเกะ 

 ๑๓๔๘๙ นายรอศักดิ์  เจะเลาะ 

 ๑๓๔๙๐ นายรอสาลี  เจ๊ะแม 

 ๑๓๔๙๑ นายรอหมาน  นิหะ 

 ๑๓๔๙๒ นายรออานัน  ลาเตะ 

 ๑๓๔๙๓ นายรอฮิม  มอซู 

 ๑๓๔๙๔ นายระบิล  วัลลิสุต 

 ๑๓๔๙๕ นายระวี  ระเด่นอาหมัด 

 ๑๓๔๙๖ นายรังสิมันต์  รักษ์อิสระ 

 ๑๓๔๙๗ นายรัชวุฒิ  วงษ์เสนา 

 ๑๓๔๙๘ นายรัฐกานต์  สุขสว่าง 

 ๑๓๔๙๙ นายรัฐธรรมนูญ  เพชรมณ ี

 ๑๓๕๐๐ นายราชพร  วงศ์ชนะ 

 ๑๓๕๐๑ นายราชันย์  สันหมะ 

 ๑๓๕๐๒ นายราเชด  หมาดเต๊ะ 

 ๑๓๕๐๓ นายราเชน  หล่อตระกูล 

 ๑๓๕๐๔ นายราเชนทร์  ปานเส็น 

 ๑๓๕๐๕ นายรํารี  สะมารา 

 ๑๓๕๐๖ นายรีดวน  มาหะมะ 

 ๑๓๕๐๗ นายรุษดี  อับดุลเราะมัน 

 ๑๓๕๐๘ นายรุสลัน  สาแล 

 ๑๓๕๐๙ นายรุสลัน  สุลง 

 ๑๓๕๑๐ นายรุสลี  นุห์ 

 ๑๓๕๑๑ นายเรวัต  รัตนกาญจน ์

 ๑๓๕๑๒ นายเรืองเดช  ทองด้วง 

 ๑๓๕๑๓ นายเรืองยศ  จันทรานภาภรณ ์

 ๑๓๕๑๔ นายโรจน์  แก่นไชย 

 ๑๓๕๑๕ นายโรมรัน  ชูศร ี

 ๑๓๕๑๖ นายฤทธิไชย  พุฒดํา 

 ๑๓๕๑๗ นายลาซิ  ปาแน 

 ๑๓๕๑๘ นายลาภ  เพชรเรือง 

 ๑๓๕๑๙ นายลิขสิทธิ์  หัตถประดิษฐ์ 

 ๑๓๕๒๐ นายลิขิต  ฉายารักสกุล 

 ๑๓๕๒๑ นายเลิศ  เตส่วน 
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 ๑๓๕๒๒ นายวชิรพันธุ์  ภู่พงษ์ 

 ๑๓๕๒๓ นายวชิรศักดิ์  ขุนทอง 

 ๑๓๕๒๔ นายวชิระ  ม่ันเปล่ง 

 ๑๓๕๒๕ นายวชีระ  แวมิง 

 ๑๓๕๒๖ นายวนนท์  บุญรักษ์ 

 ๑๓๕๒๗ นายวรเกียรติ  นวลสุวรรณ 

 ๑๓๕๒๘ นายวรพงศ์  วรกรรณ 

 ๑๓๕๒๙ นายวรภาคย์  ไมตรีพันธ ์

 ๑๓๕๓๐ นายวรรณกร  พวงจิตร 

 ๑๓๕๓๑ นายวรรโณ  อยู่ด้วง 

 ๑๓๕๓๒ นายวรรธนะ  หะยะมิน 

 ๑๓๕๓๓ นายวรวทิย์  จิรายุกุล 

 ๑๓๕๓๔ นายวรวทิย์  วาสนารักษ์ 

 ๑๓๕๓๕ นายวรวทิย์  เหนี่ยวพึ่ง 

 ๑๓๕๓๖ นายวรวุฒิ  ภคพงศ์พันธุ ์

 ๑๓๕๓๗ นายวรวุฒิ  ศรีสงเคราะห์ 

 ๑๓๕๓๘ นายวรัญชยั  สังขวรรโณ 

 ๑๓๕๓๙ นายวรากร  หนูแก้ว 

 ๑๓๕๔๐ นายวราวุฒิกรณ์  ด้วงตุ่น 

 ๑๓๕๔๑ นายวริทธิ์  ศุภวัฒน์วงศ ์

 ๑๓๕๔๒ นายวสันต ์ วระพันธุ ์

 ๑๓๕๔๓ นายวสันต์  อติศัพท ์

 ๑๓๕๔๔ นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล 

 ๑๓๕๔๕ นายวัชรเดช  ศีลบุตร 

 ๑๓๕๔๖ นายวัชรพงษ์  ธงพุดซา 

 ๑๓๕๔๗ นายวัชรพล  เกษตรสิน 

 ๑๓๕๔๘ นายวัชระ  กฤตศิลป์ 

 ๑๓๕๔๙ นายวัชระ  ธนานุสนธิ ์

 ๑๓๕๕๐ นายวัชระ  เล็มมะณี 

 ๑๓๕๕๑ นายวัชระพนธุ์  บุญแก้ว 

 ๑๓๕๕๒ นายวัชรา  สาแม 

 ๑๓๕๕๓ นายวัชรากร  โศจิวัฒนกุล 

 ๑๓๕๕๔ นายวัชรินทร์  โซ๊ะสะอิ 

 ๑๓๕๕๕ นายวัชรินทร์  หนูสมตน 

 ๑๓๕๕๖ นายวัฒนะ  พรหมเพชร 

 ๑๓๕๕๗ นายวัฒนา  มูนีกุล 

 ๑๓๕๕๘ นายวัน  จันทร์เพ็ชร 

 ๑๓๕๕๙ นายวัน  ราชนุ้ย 

 ๑๓๕๖๐ นายวันเกษม  เบ็ญวันสุหลง 

 ๑๓๕๖๑ นายวันชัย  พัฒน์ฉิม 

 ๑๓๕๖๒ นายวันชัย  หิตะวัฒนกุล 

 ๑๓๕๖๓ นายวันชัย  อรรถบด ี

 ๑๓๕๖๔ นายวันไซดี  เจ๊ะแว 

 ๑๓๕๖๕ นายวันดี  แวซาและ 

 ๑๓๕๖๖ นายวันสุไลมาน  เจะแวมาแจ 

 ๑๓๕๖๗ นายวันอับดุลอาซิด  ยูซุฟ 

 ๑๓๕๖๘ นายวันอาลี  แวสะมาแอ 

 ๑๓๕๖๙ นายวัลลภ  นาคบุตร 

 ๑๓๕๗๐ นายวารี  อาแว 

 ๑๓๕๗๑ นายวาส  มณีประสาท 

 ๑๓๕๗๒ นายวิจักษณ์  ทองวัตร 

 ๑๓๕๗๓ นายวิจิตร  พรหมพิชัย 
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 ๑๓๕๗๔ นายวิชพล  คุ่ยคุย้ 

 ๑๓๕๗๕ นายวิชัย  นภาพงศ ์

 ๑๓๕๗๖ นายวิชัย  สีดา 

 ๑๓๕๗๗ นายวิชาญ  ปาทาน 

 ๑๓๕๗๘ นายวิชาญ  เหมมณี 

 ๑๓๕๗๙ นายวิชิต  แก้ววิชิต 

 ๑๓๕๘๐ นายวิเชียร  ตุลยนิษก์ 

 ๑๓๕๘๑ นายวิเชียร  เพิ่มพูนมหาศาล 

 ๑๓๕๘๒ นายวิเชียร  ร่วมจินดา 

 ๑๓๕๘๓ นายวิเชียร  ศรีฟ้าวัฒนา 

 ๑๓๕๘๔ นายวิโชติ  สุขวรรณโณ 

 ๑๓๕๘๕ นายวิทชยั  อรุณอร่ามศักดิ์ 

 ๑๓๕๘๖ นายวิทย์  แก้วลายทอง 

 ๑๓๕๘๗ นายวิทยา  นะนุ้ย 

 ๑๓๕๘๘ นายวิทยา  พยมพฤกษ์ 

 ๑๓๕๘๙ นายวิทยา  พรหมโลก 

 ๑๓๕๙๐ นายวิทยา  มากปาน 

 ๑๓๕๙๑ นายวิทวัส  ช้างศร 

 ๑๓๕๙๒ นายวิทูล  ไชยภักด ี

 ๑๓๕๙๓ นายวินัย  บุญแนบ 

 ๑๓๕๙๔ นายวินัย  เพ็ชรภาน 

 ๑๓๕๙๕ นายวินัย  ศรีศร ี

 ๑๓๕๙๖ นายวินัย  หมวดสันเทยีะ 

 ๑๓๕๙๗ นายวินิตย์  ตัณฑมาสน ์

 ๑๓๕๙๘ นายวิมล  ถาวรขจรศิร ิ

 ๑๓๕๙๙ นายวิมล  มิตรปล้อง 

 ๑๓๖๐๐ นายวิรัตน์  ขวญัไฝ 

 ๑๓๖๐๑ นายวิรัตน์  คงบุญ 

 ๑๓๖๐๒ นายวิรัตน์  ธรรมาภรณ ์

 ๑๓๖๐๓ นายวิรัตน์  ศิริรตันโกมุท 

 ๑๓๖๐๔ นายวิรุฬ  บุญพิพัฒน ์

 ๑๓๖๐๕ นายวิโรจน์  ขุนแผ้ว 

 ๑๓๖๐๖ นายวิโรจน์  จิเหม 

 ๑๓๖๐๗ นายวิโรจน์  โภชน์พนัธ ์

 ๑๓๖๐๘ นายวิโรจน์  ศรีวิไล 

 ๑๓๖๐๙ นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน ์

 ๑๓๖๑๐ นายวิลาพ  อุทัยรัตน ์

 ๑๓๖๑๑ นายวิลาศ  ไชยรีย ์

 ๑๓๖๑๒ นายวิเลิศ  คงเพ็ชร 

 ๑๓๖๑๓ นายวิวัฒน์  ว่องไวรัตนกุล 

 ๑๓๖๑๔ นายวิวิธ  ศิริแสง 

 ๑๓๖๑๕ นายวิศณุ  สุขสันต ์

 ๑๓๖๑๖ นายวิศาล  เดิมหล่ิม 

 ๑๓๖๑๗ นายวิเศษ  อ่อนตา 

 ๑๓๖๑๘ นายวิษณุ  จันทร์แจ้ง 

 ๑๓๖๑๙ นายวิษณุ  เพชรประวัต ิ

 ๑๓๖๒๐ นายวิษณุ  เลิศบุรุษ 

 ๑๓๖๒๑ นายวิษณุกร  หนูมณ ี

 ๑๓๖๒๒ นายวิสิทธิ์  ทองจินดา 

 ๑๓๖๒๓ นายวิสิทธิ์  วรรณทองศร ี

 ๑๓๖๒๔ นายวิสิทธิ์  อัมพรพงศ ์

 ๑๓๖๒๕ นายวิสุทธิ์  จินดาดํารงเวช 
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 ๑๓๖๒๖ นายวิสุทธิ์  แซ่ว่อง 

 ๑๓๖๒๗ นายวิสุทธิ์  ดําน้อย 

 ๑๓๖๒๘ นายวิสุทธิ์  ทองไหม 

 ๑๓๖๒๙ นายวิสูตร  ไชยนรินทร ์

 ๑๓๖๓๐ นายวิสูตร  ฤทธิรงค ์

 ๑๓๖๓๑ นายวีรเชฐ  นิสสระ 

 ๑๓๖๓๒ นายวีรพล  ฆังคัสโร 

 ๑๓๖๓๓ นายวีรภัทร์  พุ่มโรจน ์

 ๑๓๖๓๔ นายวีรวุฒิ  รัตนเมศ 

 ๑๓๖๓๕ นายวีระ  ขวญัทอง 

 ๑๓๖๓๖ นายวีระ  นิ่มน้อย 

 ๑๓๖๓๗ นายวีระ  บุญละเอียด 

 ๑๓๖๓๘ นายวีระ  หวันหวัง 

 ๑๓๖๓๙ นายวีระพงค์  อาภารัตนคุณ 

 ๑๓๖๔๐ นายวีระพงศ์  กูลน้อม 

 ๑๓๖๔๑ นายวีระพล  แก้วมณ ี

 ๑๓๖๔๒ นายวีระศักดิ์  เจริญพิทักษ์พร 

 ๑๓๖๔๓ นายวุฒธิชยั  หมวกทอง 

 ๑๓๖๔๔ นายวุฒิ  จันทกูล 

 ๑๓๖๔๕ นายวฒุิ  มาศสุวรรณ 

 ๑๓๖๔๖ นายวุฒิ  วัฒนสิน 

 ๑๓๖๔๗ นายวุฒิชัย  แก้วนพรัตน ์

 ๑๓๖๔๘ นายวุฒิชัย  สมณะกิจ 

 ๑๓๖๔๙ นายวุฒิพงศ์  เทพพิทักษ์ 

 ๑๓๖๕๐ นายวุทธศิักดิ์  โภชนุกูล 

 ๑๓๖๕๑ นายเวสารัช  คงนวลใย 

 ๑๓๖๕๒ นายแวซอเฮาะ  แวอุเซ็ง 

 ๑๓๖๕๓ นายแวเซะ  แวหะยี 

 ๑๓๖๕๔ นายแวดอเลาะ  แวโดย ี

 ๑๓๖๕๕ นายแวดาโอ๊ะ  จาเอาะ 

 ๑๓๖๕๖ นายแวนุง  สาและ 

 ๑๓๖๕๗ นายแวบาราเฮง  เบ็ญฮาวัน 

 ๑๓๖๕๘ นายแวมะรอปี  แวมายอ 

 ๑๓๖๕๙ นายแวมายิ  ปารามัล 

 ๑๓๖๖๐ นายแวมาหามะปอซี  ดาโต๊ะ 

 ๑๓๖๖๑ นายแวมุสตอปาร์  เจ๊ะอาลี 

 ๑๓๖๖๒ นายแวมูฮามะ  มะดีเยาะ 

 ๑๓๖๖๓ นายแวยโูซะ  มะมิง 

 ๑๓๖๖๔ นายแวยโูซ๊ะ  แวสุหลง 

 ๑๓๖๖๕ นายแวสะมาแอ  แวเด็ง 

 ๑๓๖๖๖ นายแวสือแม  กาแม 

 ๑๓๖๖๗ นายแวหามะ  กาโฮง 

 ๑๓๖๖๘ นายแวอับดุลเลาะ  เจะเละ 

 ๑๓๖๖๙ นายแวอัสมิง  แวโด 

 ๑๓๖๗๐ นายแวอาแซ  นิสนิ 

 ๑๓๖๗๑ นายแวอาแซ  แวหามะ 

 ๑๓๖๗๒ นายแวอิสไม  แวสะมาแอ 

 ๑๓๖๗๓ นายแวอุสมัน  ยีดือเระ 

 ๑๓๖๗๔ นายแวอุสมัน  และมะลี 

 ๑๓๖๗๕ นายแวอุสมาน  แวบูละ 

 ๑๓๖๗๖ นายแวอูเซ็ง  สิเดะ 

 ๑๓๖๗๗ นายแวฮาซัน  แวหะมะ 
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 ๑๓๖๗๘ นายศตวรรษ  จันทร์แดง 

 ๑๓๖๗๙ นายศรัณย์  กือมะ 

 ๑๓๖๘๐ นายศรัณย์  เซ่งตระกูล 

 ๑๓๖๘๑ นายศรัณย์  ดุลยมาศ 

 ๑๓๖๘๒ นายศรัณย์  ปูเต๊ะ 

 ๑๓๖๘๓ นายศรัทธา  แหมะจิ 

 ๑๓๖๘๔ นายศรายุทธ์  ขวัญด ี

 ๑๓๖๘๕ นายศรีทอง  สยามพันธ ์

 ๑๓๖๘๖ นายศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศร ี

 ๑๓๖๘๗ นายศักดิ์ชลม์  สุรีย์ 

 ๑๓๖๘๘ นายศักดิ์ชัย  ไชยแพทย ์

 ๑๓๖๘๙ นายศักดิ์ชัย  นาทอภินันท ์

 ๑๓๖๙๐ นายศักดิ์ชัย  ยอดศร ี

 ๑๓๖๙๑ นายศักดิ์ดา  พรมแก้ว 

 ๑๓๖๙๒ นายศักดิ์ริน  ขุนจิตร 

 ๑๓๖๙๓ นายศักรินทร์  ชนประชา 

 ๑๓๖๙๔ นายศานิต  ทันธวะกาญจน ์

 ๑๓๖๙๕ นายศิรวุฒิ  กังวาลเกียรต ิ

 ๑๓๖๙๖ นายศิริชัย  พุ่มมาก 

 ๑๓๖๙๗ นายศิริพงศ์  ทพิย์บํารุง 

 ๑๓๖๙๘ นายศิโรจน์  สมิทจิต 

 ๑๓๖๙๙ นายศุภกร  บุญรักษ์ 

 ๑๓๗๐๐ นายศุภชัย  จันทรแ์ก้ว 

 ๑๓๗๐๑ นายศุภชัย  สร้อยจิต 

 ๑๓๗๐๒ นายศุภชัย  ปัญญาศิริ 

 ๑๓๗๐๓ นายศุภชาต  อังแสงธรรม 

 ๑๓๗๐๔ นายศุภดุลย์  เอียดตรง 

 ๑๓๗๐๕ นายศุภวัชร  บุญวรรโณ 

 ๑๓๗๐๖ นายศุภวุฒิ  กาฬสุวรรณ 

 ๑๓๗๐๗ นายศุภากร  ชวมณีนันท์   

 ๑๓๗๐๘ นายศุเมธ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ ์

 ๑๓๗๐๙ นายเศกศักดิ์  หัดขะเจ 

 ๑๓๗๑๐ นายเศวต  ไชยมงคล 

 ๑๓๗๑๑ นายสงบ  เรืองศรี 

 ๑๓๗๑๒ นายสงวน  พรอิชยานนท ์

 ๑๓๗๑๓ นายสงวน  สุวรรณรัตน ์

 ๑๓๗๑๔ นายสงัด  สุขรัตน ์

 ๑๓๗๑๕ นายสงัด  สง่าบ้านโคก 

 ๑๓๗๑๖ นายสถาพร  บรรลือพืช 

 ๑๓๗๑๗ นายสถาพร  ป่ีแก้ว 

 ๑๓๗๑๘ นายสถาพร  สิวบุตร 

 ๑๓๗๑๙ นายสนกีฟลี  อุดมเศรษฐ์ 

 ๑๓๗๒๐ นายสนธยา  เครือเวทย ์

 ๑๓๗๒๑ นายสนธยา  เฟื่องจรัส 

 ๑๓๗๒๒ นายสนธยา  เมืองโต 

 ๑๓๗๒๓ นายสนธิชัย  พรมคุ้ม 

 ๑๓๗๒๔ นายสนั่น  ทองบุรี 

 ๑๓๗๒๕ นายสนั่น  เพ็งเหมือน 

 ๑๓๗๒๖ นายสนาน  พันธ์หีม 

 ๑๓๗๒๗ นายสนิท  สกุลมณี 

 ๑๓๗๒๘ นายสพลวิชญ์  ทองใหญ ่

 ๑๓๗๒๙ นายสมเกียรติ  คงสําเร็จ 
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 ๑๓๗๓๐ นายสมเกียรติ  ขุนทอง 

 ๑๓๗๓๑ นายสมเกียรติ  สุขนันตพงศ์   

 ๑๓๗๓๒ นายสมคิด  โทบุร ี

 ๑๓๗๓๓ นายสมคิด  บัวเนียม 

 ๑๓๗๓๔ นายสมคิด  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๗๓๕ นายสมคิด  สีสุวรรณ 

 ๑๓๗๓๖ นายสมจิตร  ขจรเจริญกุล 

 ๑๓๗๓๗ นายสมเจต  บุญตามช่วย 

 ๑๓๗๓๘ นายสมเจตน์  นาคเสวี 

 ๑๓๗๓๙ นายสมใจ  เพ็ชรประวัติ 

 ๑๓๗๔๐ นายสมใจ  เพชรมะโน 

 ๑๓๗๔๑ นายสมชัย  เมธากวินโสภณ 

 ๑๓๗๔๒ นายสมชัย  สันบู 

 ๑๓๗๔๓ นายสมชาย  กอพูนพัฒน์ 

 ๑๓๗๔๔ นายสมชาย  กาญจนบุษย์ 

 ๑๓๗๔๕ นายสมชาย  เก้ือขะเหร็ม 

 ๑๓๗๔๖ นายสมชาย  แกล้วสงคราม 

 ๑๓๗๔๗ นายสมชาย  แก้วส่องแสง 

 ๑๓๗๔๘ นายสมชาย  จันทรัตน ์

 ๑๓๗๔๙ นายสมชาย  ชุมสุวรรณ 

 ๑๓๗๕๐ นายสมชาย  ดิษฐพงศ์ภักดี 

 ๑๓๗๕๑ นายสมชาย  บัวสองสี   

 ๑๓๗๕๒ นายสมชาย  บุญรักษา 

 ๑๓๗๕๓ นายสมชาย  ปัณฑิโต 

 ๑๓๗๕๔ นายสมชาย  ปานทอง 

 ๑๓๗๕๕ นายสมชาย  มะยิ 

 ๑๓๗๕๖ นายสมชาย  รัตนคช 

 ๑๓๗๕๗ นายสมชาย  ศรีเกตุ 

 ๑๓๗๕๘ นายสมชาย  ศรียาเทพ 

 ๑๓๗๕๙ นายสมชาย  หน่อนิล 

 ๑๓๗๖๐ นายสมชาย  หลีสกุล 

 ๑๓๗๖๑ นายสมเดช  ณรังษี 

 ๑๓๗๖๒ นายสมนิตย์  สอดส่อง 

 ๑๓๗๖๓ นายสมนึก  แก่นแก้ว 

 ๑๓๗๖๔ นายสมนึก  แก้วมีศรี 

 ๑๓๗๖๕ นายสมนึก  คงศรี 

 ๑๓๗๖๖ นายสมนึก  ฉีดเสน 

 ๑๓๗๖๗ นายสมนึก  พงษ์เพชร 

 ๑๓๗๖๘ นายสมนึก  เพียรดี 

 ๑๓๗๖๙ นายสมนึก  สอนนอก 

 ๑๓๗๗๐ นายสมบัติ  จักรกาญจน์ 

 ๑๓๗๗๑ นายสมบัติ  ตั๋นคํา 

 ๑๓๗๗๒ นายสมบัติ  นพจนสุภาพ 

 ๑๓๗๗๓ นายสมบัติ  พุทธจักร 

 ๑๓๗๗๔ นายสมบัติ  ศรีสมบัติ 

 ๑๓๗๗๕ นายสมบูรณ์  จองเดิม 

 ๑๓๗๗๖ นายสมบูรณ์  จันทรังษี 

 ๑๓๗๗๗ นายสมบูรณ์  ประสงค์ผล 

 ๑๓๗๗๘ นายสมปอง  กิจคอน 

 ๑๓๗๗๙ นายสมปอง  ทองผ่อง 

 ๑๓๗๘๐ นายสมปอง  วุ่นบุญชู 

 ๑๓๗๘๑ นายสมพงศ์  จิตเลขา 
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 ๑๓๗๘๒ นายสมพงศ์  ซ่อนกล่ิน 

 ๑๓๗๘๓ นายสมพงศ์  บริรักษ์นรากุล 

 ๑๓๗๘๔ นายสมพงศ์  สุขมล 

 ๑๓๗๘๕ นายสมพงษ์  อุดมวัฒนานันท์   

 ๑๓๗๘๖ นายสมพร  คํามณี 

 ๑๓๗๘๗ นายสมพร  จันทรลาภ 

 ๑๓๗๘๘ นายสมพร  ช่วยอารีย ์

 ๑๓๗๘๙ นายสมพร  นุทผล 

 ๑๓๗๙๐ นายสมพร  นุ่นประดิษฐ์ 

 ๑๓๗๙๑ นายสมพร  พรหมสุวรรณ 

 ๑๓๗๙๒ นายสมพร  ศรีสกุลกานต์ 

 ๑๓๗๙๓ นายสมพร  อิสระพงศ์ไพศาล 

 ๑๓๗๙๔ นายสมพล  รัตนจินดา 

 ๑๓๗๙๕ นายสมพล  ศรีโชค 

 ๑๓๗๙๖ นายสมโภช  รัชชนะ 

 ๑๓๗๙๗ นายสมโภชน์  ณ  นคร 

 ๑๓๗๙๘ นายสมมาตร  คงเวช 

 ๑๓๗๙๙ นายสมมาตร  บุญสุวรรณ 

 ๑๓๘๐๐ นายสมมาตร  ประชุม 

 ๑๓๘๐๑ นายสมมาศ  เขียวจันทร ์

 ๑๓๘๐๒ นายสมยศ  เอ่ียมหงษ์เหม 

 ๑๓๘๐๓ นายสมศักดิ์  คงเกิด 

 ๑๓๘๐๔ นายสมศักดิ์  คูหามุข 

 ๑๓๘๐๕ นายสมศักดิ์  จงไกรจักร์ 

 ๑๓๘๐๖ นายสมศักดิ์  แซ่หลี 

 ๑๓๘๐๗ นายสมศักดิ์  ต้นตระกูลเกียรติ 

 ๑๓๘๐๘ นายสมศักดิ์  นิ่มภูษา 

 ๑๓๘๐๙ นายสมศักดิ์  บัวทิพย ์

 ๑๓๘๑๐ นายสมศักดิ์  บัวหอม 

 ๑๓๘๑๑ นายสมศักดิ์  ประทีป 

 ๑๓๘๑๒ นายสมศักดิ์  ภักดีรัตนางกูร 

 ๑๓๘๑๓ นายสมศักดิ์  รัตนน้อย 

 ๑๓๘๑๔ นายสมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข 

 ๑๓๘๑๕ นายสมสมัย  ปล้ืมสําราญ 

 ๑๓๘๑๖ นายสมหมาย  เจ๊ะแว 

 ๑๓๘๑๗ นายสมหมาย  ช่างเขียน 

 ๑๓๘๑๘ นายสมหมาย  ไชยประสิทธิ์ 

 ๑๓๘๑๙ นายสมหมาย  พรหมสุข 

 ๑๓๘๒๐ นายสมหมาย  ภิธาริม 

 ๑๓๘๒๑ นายสมหมาย  หอมไชย 

 ๑๓๘๒๒ นายสมัชชา  นิลปัทม์ 

 ๑๓๘๒๓ นายสมาด  มินขาว 

 ๑๓๘๒๔ นายสมาน  เจะมะ 

 ๑๓๘๒๕ นายสมาน  หะมะ 

 ๑๓๘๒๖ นายสมาย  สามะอาลี 

 ๑๓๘๒๗ นายสยาม  มิดคาดี 

 ๑๓๘๒๘ นายสรรชาย  บาฮา 

 ๑๓๘๒๙ นายสรรปกรณ์  บานชื่น 

 ๑๓๘๓๐ นายสรรเสริญ  เทพโอสถ 

 ๑๓๘๓๑ นายสรวิศ  อโศกะวัฒนะ 

 ๑๓๘๓๒ นายสราวุฒิ  เดชกมล 

 ๑๓๘๓๓ นายสฤษฎ์  สมิทจิต 
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 ๑๓๘๓๔ นายสล้าง  มุสิกสุวรรณ 

 ๑๓๘๓๕ นายสวัสดิ์  ดําสนิท 

 ๑๓๘๓๖ นายสว่าง  คงนุมัติ 

 ๑๓๘๓๗ นายสหัส  น่าบี 

 ๑๓๘๓๘ นายสหิดล  บินตํามะหงง 

 ๑๓๘๓๙ นายสอมะ  ดอเลาะ 

 ๑๓๘๔๐ นายสอและ  เจ๊ะเด็ง 

 ๑๓๘๔๑ นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ 

 ๑๓๘๔๒ นายสอหมาด  สตอหลง 

 ๑๓๘๔๓ นายส่อแหล๊ะ  หมัดยูโส๊ะ 

 ๑๓๘๔๔ นายสอุดี  เจะอาลี 

 ๑๓๘๔๕ นายสะมะแอ  ดาเด๊ะ 

 ๑๓๘๔๖ นายสะมะแอ  ดอเลาะ 

 ๑๓๘๔๗ นายสะมาแอ  อาแว 

 ๑๓๘๔๘ นายสะรี  วาเฮง 

 ๑๓๘๔๙ นายสะแลแม  อาแวนิ 

 ๑๓๘๕๐ นายสะอารี  วาเม๊าะ 

 ๑๓๘๕๑ นายสะอูดี  สาซู 

 ๑๓๘๕๒ นายสักรินทร์  วาจิ 

 ๑๓๘๕๓ นายสัญญา  สุขเพชร 

 ๑๓๘๕๔ นายสัญติ  มังคลาทัศน ์

 ๑๓๘๕๕ นายสันติ  ศีละบุตร 

 ๑๓๘๕๖ นายสันติพงษ์  พฤกษวานิช 

 ๑๓๘๕๗ นายสันสูดิง  โมง 

 ๑๓๘๕๘ นายสัมพันธ์  คงมาก 

 ๑๓๘๕๙ นายสัมพันธ์  สุขาเขิน 

 ๑๓๘๖๐ นายสัมฤทธิ์  บ่อสู 

 ๑๓๘๖๑ นายสาการียา  ตาและ 

 ๑๓๘๖๒ นายสาการียา  สะนิดาราสนิ 

 ๑๓๘๖๓ นายสาธิต  สมใจ 

 ๑๓๘๖๔ นายสาธิต  สุวรรณสว่าง 

 ๑๓๘๖๕ นายสาธิตย์  มีมากบาง 

 ๑๓๘๖๖ นายสานิต  ทิพย์ศร ี

 ๑๓๘๖๗ นายสามารถ  ทองเฝือ 

 ๑๓๘๖๘ นายสามารถ  ศิริรัตนโกมุท 

 ๑๓๘๖๙ นายสาแม  หะยีอาแว 

 ๑๓๘๗๐ นายสายดี  เจ๊ะแว 

 ๑๓๘๗๑ นายสายปุลเลาะ  อาบู 

 ๑๓๘๗๒ นายสายัณ  อินชะนะ 

 ๑๓๘๗๓ นายสาเร๊ะ  ดอเล๊าะ 

 ๑๓๘๗๔ นายสาโรจน์  แซ่อ้ัง 

 ๑๓๘๗๕ นายสาโรจน์  ดวงสุริยา 

 ๑๓๘๗๖ นายสาโรจน์  เดชะพันธ ์

 ๑๓๘๗๗ นายสาและ  เจะแต 

 ๑๓๘๗๘ นายสาอะ  หวังเกษม 

 ๑๓๘๗๙ นายสําซุดดิน  มาลินี 

 ๑๓๘๘๐ นายสํารอง  จันทคุตโต 

 ๑๓๘๘๑ นายสําราญ  แก้วลือ 

 ๑๓๘๘๒ นายสําราญ  จันทคุตโต 

 ๑๓๘๘๓ นายสําเร็จ  พงศ์วงประเสริฐ 

 ๑๓๘๘๔ นายสําเริง  ดิษฐวิชัย 

 ๑๓๘๘๕ นายสิตเดช  สิตมณ ี
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 ๑๓๘๘๖ นายสิทธิกร  เทพสุวรรณ 

 ๑๓๘๘๗ นายสิทธิชยั  ขุนทองปาน 

 ๑๓๘๘๘ นายสิทธิชยั  ตัณฑ์ศริ ิ

 ๑๓๘๘๙ นายสิทธิโชค  โนะ 

 ๑๓๘๙๐ นายสิทธิโชค  ล่องสุวรรณ 

 ๑๓๘๙๑ นายสิทธิรักษ์  ยอดพิจิตร 

 ๑๓๘๙๒ นายสิทธิศักดิ์  จันทรัตน ์

 ๑๓๘๙๓ นายสิทธิศักดิ์  เจ๊ะสารี 

 ๑๓๘๙๔ นายสิทธิศักดิ์  ธัญธาดาพนัธ ์

 ๑๓๘๙๕ นายสิทธิศักดิ์  มีทอง 

 ๑๓๘๙๖ นายสินประทุม  จิตมานะ 

 ๑๓๘๙๗ นายสินาด  ตะนังสูงเนิน 

 ๑๓๘๙๘ นายสิรภพ  ทัตเศษ 

 ๑๓๘๙๙ นายสิริชอน  หะยีเหาะ 

 ๑๓๙๐๐ นายสิริชัย  พลับช่วย 

 ๑๓๙๐๑ นายสิริชัย  รัตนแคล้ว 

 ๑๓๙๐๒ นายสิริเดช  บุญอิน 

 ๑๓๙๐๓ นายสิริพงษ์  ศรีวิศาล 

 ๑๓๙๐๔ นายสิริมงคล  สุวรรณธาดา 

 ๑๓๙๐๕ นายสืบศักดิ์  กล่ินสอน 

 ๑๓๙๐๖ นายสืบศักดิ์  แสงภัทระเนตร 

 ๑๓๙๐๗ นายสืบสาย  สุขาเขิน 

 ๑๓๙๐๘ นายสือปี  เปาะจิ 

 ๑๓๙๐๙ นายสุกรี  เจ๊ะอาลี 

 ๑๓๙๑๐ นายสุกรี  พะพิเนง 

 ๑๓๙๑๑ นายสุกรี  มาหมัด 

 ๑๓๙๑๒ นายสุกรี  มีเถาะ 

 ๑๓๙๑๓ นายสุกรี  แมละมัย 

 ๑๓๙๑๔ นายสุกรี  อิอะแต 

 ๑๓๙๑๕ นายสุกรีย์  มะจะ 

 ๑๓๙๑๖ นายสุขเกษม  มูนะ 

 ๑๓๙๑๗ นายสุขสวัสดิ์  บุญญะรัตนะ 

 ๑๓๙๑๘ นายสุขสันต์  ยุบลชิต 

 ๑๓๙๑๙ นายสุคนธ์  สมบูรณ์แก้ว 

 ๑๓๙๒๐ นายสุจริต  ส่วนไพโรจน ์

 ๑๓๙๒๑ นายสุชน  สุพุทธิกุล 

 ๑๓๙๒๒ นายสุชัญญ์  พฤกษวัลต ์

 ๑๓๙๒๓ นายสุชาติ  เก้ือขะเหร็ม 

 ๑๓๙๒๔ นายสุชาติ  แก้วเทวดา 

 ๑๓๙๒๕ นายสุชาติ  จันทรัตน ์

 ๑๓๙๒๖ นายสุชาติ  จินดาใจ 

 ๑๓๙๒๗ นายสุชาติ  ทนินซ้อน 

 ๑๓๙๒๘ นายสุชาติ  เทียนทอง 

 ๑๓๙๒๙ นายสุชาติ  พรหมทอง 

 ๑๓๙๓๐ นายสุชาติ  พรหมเลข 

 ๑๓๙๓๑ นายสุชาติ  มณีคุณ 

 ๑๓๙๓๒ นายสุชาติ  ลือเกียรติศักดิ์ 

 ๑๓๙๓๓ นายสุชานนท์  โกตัน 

 ๑๓๙๓๔ นายสุชิน  ดํากระเด็น 

 ๑๓๙๓๕ นายสุชิน  ตันติสุวรรณโณ 

 ๑๓๙๓๖ นายสุดิง  ดอเลาะ 

 ๑๓๙๓๗ นายสุทธานนท์  ทองนุ่น 
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 ๑๓๙๓๘ นายสุทธิชยั  สังข์ทอง 

 ๑๓๙๓๙ นายสุทธินนัท์  ปิยะปานันท ์

 ๑๓๙๔๐ นายสุทธพิล  หลีเส็น 

 ๑๓๙๔๑ นายสุทธิวัจน์  จินตนาพงษ์ 

 ๑๓๙๔๒ นายสุทธิศักดิ์  ดือเระ 

 ๑๓๙๔๓ นายสุทน  สุธารัตน ์

 ๑๓๙๔๔ นายสุทัศน์  ฟุ้งขจรเกียรต ิ

 ๑๓๙๔๕ นายสุทัศน์  รัตนกาญจน ์

 ๑๓๙๔๖ นายสุเทพ  จันทร์หน ู

 ๑๓๙๔๗ นายสุธรรม  มณีไตรทิพย ์

 ๑๓๙๔๘ นายสุธรรม  ศรีขวัญ 

 ๑๓๙๔๙ นายสุธรรม  ศรีรักษ์ 

 ๑๓๙๕๐ นายสุธา  เกลาฉีด 

 ๑๓๙๕๑ นายสุธี  ป่ินนิกร 

 ๑๓๙๕๒ นายสุนทร  แก้วมรกฏ 

 ๑๓๙๕๓ นายสุนทร  คงจันทร ์

 ๑๓๙๕๔ นายสุนทร  ชุมทอง 

 ๑๓๙๕๕ นายสุนทร  ม่วงทับทิม 

 ๑๓๙๕๖ นายสุนทร  เรืองจันทร ์

 ๑๓๙๕๗ นายสุนทร  ศศิธร 

 ๑๓๙๕๘ นายสุนทร  แสงคณุะคุปต์   

 ๑๓๙๕๙ นายสุนทร  หม่ืนสองศร ี

 ๑๓๙๖๐ นายสุนันต์  ทองสีนุช 

 ๑๓๙๖๑ นายสุนันท์  คงเขียว 

 ๑๓๙๖๒ นายสุนัยต์  คงแสงดาว 

 ๑๓๙๖๓ นายสุบรรณ์  วันทาด ี

 ๑๓๙๖๔ นายสุพจน์  กะวิระ 

 ๑๓๙๖๕ นายสุพจน์  ร่มโพเย็น 

 ๑๓๙๖๖ นายสุพนธ์  ขวัญจุล 

 ๑๓๙๖๗ นายสุพรรณ  อัครพันธุ ์

 ๑๓๙๖๘ นายสุพัฒน์  คงพว่ง 

 ๑๓๙๖๙ นายสุพัฒน์  แพร่เกียรต ิ

 ๑๓๙๗๐ นายสุพัฒน์  หมิดทองคํา 

 ๑๓๙๗๑ นายสุพัฒน์ชยั  เมตต์ปราณี 

 ๑๓๙๗๒ นายสุพาทน์  สุชาตานนท ์

 ๑๓๙๗๓ นายสุภเวช  ศิริวรรณด ี

 ๑๓๙๗๔ นายสุภาพ  บุญสนอง 

 ๑๓๙๗๕ นายสุเมธ  รักษภักดี 

 ๑๓๙๗๖ นายสุเมธ  ศิลปนะรุจิ 

 ๑๓๙๗๗ นายสุรกิจ  ชูเดช 

 ๑๓๙๗๘ นายสุรฉัตร  พันธ์น้อย 

 ๑๓๙๗๙ นายสุรชัย  อิศรพันธุ ์

 ๑๓๙๘๐ นายสุรเชษฐ์  มณีรัตน์ 

 ๑๓๙๘๑ นายสุรเชษฐ  แก้วกับทอง 

 ๑๓๙๘๒ นายสุรเดช  ทองบุญชู 

 ๑๓๙๘๓ นายสุรเดช  บือราเฮง 

 ๑๓๙๘๔ นายสุรตัน  อารง 

 ๑๓๙๘๕ นายสุรนาท  ต่างใจ 

 ๑๓๙๘๖ นายสุรพงค์  วิจิตร 

 ๑๓๙๘๗ นายสุรพงษ์  คณานุรักษ์ 

 ๑๓๙๘๘ นายสุรพล  คงนะ 

 ๑๓๙๘๙ นายสุรยทุธ  เอ่ียมสอาด 
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 ๑๓๙๙๐ นายสุรวุฒน์  ช่อไม้ทอง 

 ๑๓๙๙๑ นายสุรศักดิ์  ฉิมพลี 

 ๑๓๙๙๒ นายสุรศักดิ์  วังสว่าง 

 ๑๓๙๙๓ นายสุรศักย์  พงษ์สวัสดิ ์

 ๑๓๙๙๔ นายสุระชัย  พงศ์สุพฒัน ์

 ๑๓๙๙๕ นายสุระพงศ์  ไชยคีร ี

 ๑๓๙๙๖ นายสุรักษ์  ติ้นสกุล 

 ๑๓๙๙๗ นายสุริน  ไชยแก้ว 

 ๑๓๙๙๘ นายสุรินทร์  นาปาเลน 

 ๑๓๙๙๙ นายสุรินทร์  พรหมสะอาด 

 ๑๔๐๐๐ นายสุรินทร์  หนูน้อย 

 ๑๔๐๐๑ นายสุรินทร์  เจ๊ะอูเซ็ง 

 ๑๔๐๐๒ นายสุริยน  แวดอเล๊าะ 

 ๑๔๐๐๓ นายสุริยะ  มาศจิตต์ 

 ๑๔๐๐๔ นายสุริยา  จันทร์อักษร 

 ๑๔๐๐๕ นายสุริยา  เซาะแม 

 ๑๔๐๐๖ นายสุริยา  บัวม่ิง 

 ๑๔๐๐๗ นายสุโรจน์  จันทรพิทักษ์ 

 ๑๔๐๐๘ นายสุไลมาน  ดามิ 

 ๑๔๐๐๙ นายสุไลมาน  เด่นดารา 

 ๑๔๐๑๐ นายสุวรรณ  อนุรัตน ์

 ๑๔๐๑๑ นายสุวัฒน์  กมลศักดิ์ 

 ๑๔๐๑๒ นายสุวัฒน์  เหมมณี 

 ๑๔๐๑๓ นายสุวิจักขณ์  มงคลเสาวณิต 

 ๑๔๐๑๔ นายสุวิทย์  เจริญกิจ 

 ๑๔๐๑๕ นายสุวิทย์  สังข์กล่อม 

 ๑๔๐๑๖ นายสุวิทย์  หมวดมณี 

 ๑๔๐๑๗ นายสุวิทย์  ใหม่แดง 

 ๑๔๐๑๘ นายสุไหลมัน  ซา 

 ๑๔๐๑๙ นายสุไฮมิง  ดาเระมูซอ 

 ๑๔๐๒๐ นายสูปียันต์  สาและ 

 ๑๔๐๒๑ นายเสถียร  ไกรน้อย 

 ๑๔๐๒๒ นายเสถียร  มโนสถาพร 

 ๑๔๐๒๓ นายเสถียร  ราชแก้ว 

 ๑๔๐๒๔ นายเสน่ห์  เบาะหมัด 

 ๑๔๐๒๕ นายเสนอ  บํารุงหนูไหม 

 ๑๔๐๒๖ นายเสนีย์  นินวน 

 ๑๔๐๒๗ นายเสริญ  ช่วยชําแนก 

 ๑๔๐๒๘ นายเสริม  ยอดรัตน์ 

 ๑๔๐๒๙ นายเสริม  รอดเสวก 

 ๑๔๐๓๐ นายเสริมศักดิ์  ปัทมารัตน์ 

 ๑๔๐๓๑ นายเสรี  นกเกษม 

 ๑๔๐๓๒ นายเสรี  มุนีรุ่งโรจน ์

 ๑๔๐๓๓ นายเสาวชัย  ทองผุด 

 ๑๔๐๓๔ นายแสงตะวัน  คงศรีจันทร ์

 ๑๔๐๓๕ นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช 

 ๑๔๐๓๖ นายแสน  สุขเนียม 

 ๑๔๐๓๗ นายโสธร  บูรพันธ ์

 ๑๔๐๓๘ นายโสพล  หมิดทองคํา 

 ๑๔๐๓๙ นายโสภณ  ซ้ิมประเสริฐ 

 ๑๔๐๔๐ นายโสภณ  บุญมี 

 ๑๔๐๔๑ นายไสว  แกนพิน 
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 ๑๔๐๔๒ นายไสว  คงเขียด 

 ๑๔๐๔๓ นายหนึ่งกมล  พิพิธพันธุ ์

 ๑๔๐๔๔ นายหม๊ะดี  ตูหยง 

 ๑๔๐๔๕ นายหมะหมูด  หะยีหมัด 

 ๑๔๐๔๖ นายหมัดอูเส็น  หมัดหมัน 

 ๑๔๐๔๗ นายหฤษฎ์  ทองรัตน ์

 ๑๔๐๔๘ นายหะมะ  เจ๊ะเล็ง 

 ๑๔๐๔๙ นายหะมิ  ดาอูแม 

 ๑๔๐๕๐ นายหะหรูม  หีมสุหรี 

 ๑๔๐๕๑ นายหามะ  ลาเตะ 

 ๑๔๐๕๒ นายหามะ  สาและ 

 ๑๔๐๕๓ นายหามะ  สุหลง 

 ๑๔๐๕๔ นายหามาด  บันสุรี 

 ๑๔๐๕๕ นายหามุ  บูบากา 

 ๑๔๐๕๖ นายเหม  บินนิมะ 

 ๑๔๐๕๗ นายเหม  ลาไหน 

 ๑๔๐๕๘ นายองอาจ  ชัยเพชรโยธิน 

 ๑๔๐๕๙ นายอดิกา  เย๊ะ 

 ๑๔๐๖๐ นายอดินันต์  โนะ 

 ๑๔๐๖๑ นายอดินันท์  คาริม 

 ๑๔๐๖๒ นายอดินันท์  บากอสิดิ 

 ๑๔๐๖๓ นายอดินันท์  มะเซ็ง 

 ๑๔๐๖๔ นายอดินันท์  สาแม 

 ๑๔๐๖๕ นายอดินันท์  สําเร 

 ๑๔๐๖๖ นายอดิมาน  มะแอ 

 ๑๔๐๖๗ นายอดิศร  ปานแจ่ม 

 ๑๔๐๖๘ นายอดิศักดิ์  กิจจารักษ์ 

 ๑๔๐๖๙ นายอดิศักดิ์  ไขสอาด 

 ๑๔๐๗๐ นายอดิศักดิ์  เจ๊ะยอ 

 ๑๔๐๗๑ นายอดิศักดิ์  หวันประรัตน์ 

 ๑๔๐๗๒ นายอดิศักดิ์  อาแว 

 ๑๔๐๗๓ นายอดิศัย  รุ่งวิชานิวัฒน ์

 ๑๔๐๗๔ นายอดิสรณ์  พงษ์นุรักษ์ 

 ๑๔๐๗๕ นายอดุลย์  ติงกูแว 

 ๑๔๐๗๖ นายอดุลย์  บาสนุง 

 ๑๔๐๗๗ นายอดุลย์  มะเนาะ 

 ๑๔๐๗๘ นายอดุลย์  วันสุไลมาน 

 ๑๔๐๗๙ นายอดุลย์  สาเมาะ 

 ๑๔๐๘๐ นายอดุลย์  หะสีแม 

 ๑๔๐๘๑ นายอดุลย์  หารง 

 ๑๔๐๘๒ นายอดุลย์  เห็ง 

 ๑๔๐๘๓ นายอดุลย์ศักดิ์  โชติชูช่วง 

 ๑๔๐๘๔ นายอนรรฆ  พลชาติ 

 ๑๔๐๘๕ นายอนัตย์  ธัญญะผล 

 ๑๔๐๘๖ นายอนัน  ตาเยะ 

 ๑๔๐๘๗ นายอนัน  สมาธิ 

 ๑๔๐๘๘ นายอนันต์  กาเดร์ 

 ๑๔๐๘๙ นายอนันต์  เจ๊ะมามุ 

 ๑๔๐๙๐ นายอนันต์  เต็มพร้อม 

 ๑๔๐๙๑ นายอนันต์  โทบุร ี

 ๑๔๐๙๒ นายอนันต์  บาฮา 

 ๑๔๐๙๓ นายอนันต์  บุญธรรม 
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 ๑๔๐๙๔ นายอนันต์  สาโร 

 ๑๔๐๙๕ นายอนันต์  หีมอะด้ํา 

 ๑๔๐๙๖ นายอนันตไชย  รุ่งพทิักษ์ไชย 

 ๑๔๐๙๗ นายอนัส  สุไลมาน 

 ๑๔๐๙๘ นายอนิรุทธ  ผลอ่อน 

 ๑๔๐๙๙ นายอนิรุทธิ์  พุฒซ้อนดอก 

 ๑๔๑๐๐ นายอนิวัตร  บุตรรัตน ์

 ๑๔๑๐๑ นายอนุ  ขวัญกะโผะ 

 ๑๔๑๐๒ นายอนุกูล  รัตนาวิบูลย์ 

 ๑๔๑๐๓ นายอนุชา  สมะบุพ 

 ๑๔๑๐๔ นายอนุชา  สุวรรณสถิตย ์

 ๑๔๑๐๕ นายอนุชิต  เพชรยอด 

 ๑๔๑๐๖ นายอนุชิต  เหมือนคิด 

 ๑๔๑๐๗ นายอนุพงศ์  กิจวานิชเสถียร 

 ๑๔๑๐๘ นายอนุพนธ์  อุมา 

 ๑๔๑๐๙ นายอนุมัติ  บากา 

 ๑๔๑๑๐ นายอนุรักษ์  มามะ 

 ๑๔๑๑๑ นายอนุรักษ์  แวนิ 

 ๑๔๑๑๒ นายอนุรักษ์  สวัสดิ์บุรี 

 ๑๔๑๑๓ นายอนุรัตน์  ยอดยงั 

 ๑๔๑๑๔ นายอนุโรจน์  มุสิกวัณณ ์

 ๑๔๑๑๕ นายอนุวัติ  แซ่ตั้ง 

 ๑๔๑๑๖ นายอนุสรณ์  บัวสุวรรณ 

 ๑๔๑๑๗ นายอนุสรณ์  เบญจกุล 

 ๑๔๑๑๘ นายอนุสรณ์  เบ็ญดารา 

 ๑๔๑๑๙ นายอนุสรณ์  มณีประสาท 

 ๑๔๑๒๐ นายอนุสรณ์  ล่ิวคุณูปการ 

 ๑๔๑๒๑ นายอนุสรณ์  ศรีโภคาศัย 

 ๑๔๑๒๒ นายอนุสิทธิ์  อามะ 

 ๑๔๑๒๓ นายอพิชัย  จันทร์แก้ว 

 ๑๔๑๒๔ นายอภิชัย  นิสัน 

 ๑๔๑๒๕ นายอภิชัย  บัวชูก้าน 

 ๑๔๑๒๖ นายอภิชัย  หมัดเน 

 ๑๔๑๒๗ นายอภิชาต  เบ็ญจุฬามาศ 

 ๑๔๑๒๘ นายอภิชาติ  จินดาวงษ์ 

 ๑๔๑๒๙ นายอภิชาติ  จุฬาศินนท์ 

 ๑๔๑๓๐ นายอภิชาติ  ตันโลหะกุล 

 ๑๔๑๓๑ นายอภิชาติ  มหากันธา 

 ๑๔๑๓๒ นายอภิเชษฐ์  สิงห์แก้ว   

 ๑๔๑๓๓ นายอภิไชย  แก้วประดับ 

 ๑๔๑๓๔ นายอภินันท์  สุขแสงช ู

 ๑๔๑๓๕ นายอภิบาล  พลเพชร 

 ๑๔๑๓๖ นายอภิวัฒน์  วัชราพงษ์ 

 ๑๔๑๓๗ นายอภิศักดิ์  อารีกุล 

 ๑๔๑๓๘ นายอมาตย์  ลิมานัน 

 ๑๔๑๓๙ นายอรนาฎ  ทองเพชรศรี 

 ๑๔๑๔๐ นายอรรถการ  ฟูเจริญ 

 ๑๔๑๔๑ นายอรรถชาต์  สินไชย 

 ๑๔๑๔๒ นายอรรถพร  คําขวัญ 

 ๑๔๑๔๓ นายอรรถพร  เพชรแก้ว 

 ๑๔๑๔๔ นายอรรถพล  ชุมพาท ี

 ๑๔๑๔๕ นายอรรถพล  มะสมัน 
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 ๑๔๑๔๖ นายอรรถพันธ์  รัตนพุฒพิงศ ์

 ๑๔๑๔๗ นายอรัญ  กิวหลิม 

 ๑๔๑๔๘ นายอรุณ  แดงกระจ่าง 

 ๑๔๑๔๙ นายอรุณ  ทองลาภ 

 ๑๔๑๕๐ นายอรุณ  ยอดสคุณ 

 ๑๔๑๕๑ นายอรุณ  ไวยกิจ 

 ๑๔๑๕๒ นายอรุณชัย  แปแนะ 

 ๑๔๑๕๓ นายอรุณศักดิ์  มะเกะ 

 ๑๔๑๕๔ นายอวยชัย  โอชโร 

 ๑๔๑๕๕ นายอฮํามาด  เจะนิ 

 ๑๔๑๕๖ นายอะห์มัด  ยี่สุ่นทรง 

 ๑๔๑๕๗ นายอะห์มัด  สามะอาลี 

 ๑๔๑๕๘ นายอะหมัด  อาดํา 

 ๑๔๑๕๙ นายอะหลี  หมานมานะ 

 ๑๔๑๖๐ นายอะห์หมัด  เจ๊ะดาโอะ 

 ๑๔๑๖๑ นายอะหามะเพายี  เจะแว 

 ๑๔๑๖๒ นายอังกูร  ล่ิมสกุล 

 ๑๔๑๖๓ นายอังคาร  คงทน 

 ๑๔๑๖๔ นายอัจฉ  ณ  สุรินทร ์

 ๑๔๑๖๕ นายอัชมาน  เจ๊ะยอ 

 ๑๔๑๖๖ นายอัซมาน  โต๊ะม๊ิ 

 ๑๔๑๖๗ นายอัซมาน  สะอิ 

 ๑๔๑๖๘ นายอัซฮารี  สมาน 

 ๑๔๑๖๙ นายอัฏฐพล  คงพัฒน ์

 ๑๔๑๗๐ นายอัดนาน  อาแย 

 ๑๔๑๗๑ นายอัดลี  ปาเนาะ 

 ๑๔๑๗๒ นายอัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ 

 ๑๔๑๗๓ นายอัตพล  หัดกะเจ 

 ๑๔๑๗๔ นายอันวา  ยะมา 

 ๑๔๑๗๕ นายอันวา  ลอมา 

 ๑๔๑๗๖ นายอันวาร์  มะวี 

 ๑๔๑๗๗ นายอับดลนาเซด  หนิเหม 

 ๑๔๑๗๘ นายอับดลุกอเดร์  บูเก๊ะเจ๊ะลี 

 ๑๔๑๗๙ นายอับดุลกอเดร์  เบ็ญนา 

 ๑๔๑๘๐ นายอับดุลกอเดร์  เฮาะมะ 

 ๑๔๑๘๑ นายอับดุลการิม  เจะอารง 

 ๑๔๑๘๒ นายอับดุลการิม  เง๊าะเจ๊ะยะ 

 ๑๔๑๘๓ นายอับดุลการี  สะรี 

 ๑๔๑๘๔ นายอับดุลการีม  สามะอาลี 

 ๑๔๑๘๕ นายอับดุลคอเล็บ  สาเม๊าะ 

 ๑๔๑๘๖ นายอับดุลซอมะ  มามะ 

 ๑๔๑๘๗ นายอับดุลนาเซ  ดอปอ   

 ๑๔๑๘๘ นายอับดุลมานะ  ยะโกะ 

 ๑๔๑๘๙ นายอับดุลมานะ  ปาโฮ๊ะ 

 ๑๔๑๙๐ นายอับดุลมาลิก  ฆอแด๊ะ 

 ๑๔๑๙๑ นายอับดุลมูตอเล็บ  สาแมบากอ 

 ๑๔๑๙๒ นายอับดุลรอชีด  เจะมะ 

 ๑๔๑๙๓ นายอับดุลรอซี  มหามะ 

 ๑๔๑๙๔ นายอับดุลรอนิง  ยามา 

 ๑๔๑๙๕ นายอับดุลรอนิง  สือแต 

 ๑๔๑๙๖ นายอับดุลรอเปอ  สะอุดี 

 ๑๔๑๙๗ นายอับดุลรอพา  สาแล 
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 ๑๔๑๙๘ นายอับดุลรอฟาร์  ดาเล็ง 

 ๑๔๑๙๙ นายอับดุลรอแม  ปิ 

 ๑๔๒๐๐ นายอับดุลรอแม  เปาะโก๊ะ 

 ๑๔๒๐๑ นายอับดุลรอฮะ  ราคุ 

 ๑๔๒๐๒ นายอับดุลรอฮิม  ซีเดะ 

 ๑๔๒๐๓ นายอับดุลรอฮีม  ดือเระ 

 ๑๔๒๐๔ นายอับดุลเราะมัน  เจะอารง 

 ๑๔๒๐๕ นายอับดุลลาเต๊ะ  หะ 

 ๑๔๒๐๖ นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน 

 ๑๔๒๐๗ นายอับดลุเลาะ  การีจิ 

 ๑๔๒๐๘ นายอับดุลเลาะ  การีนา 

 ๑๔๒๐๙ นายอับดุลเลาะ  กีไร 

 ๑๔๒๑๐ นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะหลง 

 ๑๔๒๑๑ นายอับดุลเลาะ  มามะ 

 ๑๔๒๑๒ นายอับดุลเลาะ  สะอิ 

 ๑๔๒๑๓ นายอับดุลเลาะ  สาและ 

 ๑๔๒๑๔ นายอับดุลเลาะ  อับรู 

 ๑๔๒๑๕ นายอับดุลเลาะ  อาลี 

 ๑๔๒๑๖ นายอับดุลเล๊าะ  ยูโซ๊ะ 

 ๑๔๒๑๗ นายอับดุลเล๊าะ  สาแม 

 ๑๔๒๑๘ นายอับดุลเลาะห์  สะมาโระ 

 ๑๔๒๑๙ นายอับดุลวาฮับ  จิเตะ 

 ๑๔๒๒๐ นายอับดุลวาฮับ  เบ็ญนา 

 ๑๔๒๒๑ นายอับดุลวาเฮะ  มาโซ 

 ๑๔๒๒๒ นายอับดุลหาดี  เจ๊ะยอ 

 ๑๔๒๒๓ นายอับดุลอาซิ  มะสาแม 

 ๑๔๒๒๔ นายอับดุลอาซิ  มาปะ 

 ๑๔๒๒๕ นายอับดุลอาซิด  มามะ 

 ๑๔๒๒๖ นายอับดุลอาซิส  ดือราแม 

 ๑๔๒๒๗ นายอับดุลฮากีม  เมาะบูลา 

 ๑๔๒๒๘ นายอับดุลฮากีม  หะมะ 

 ๑๔๒๒๙ นายอับดุลฮาดี  สะบูดิง 

 ๑๔๒๓๐ นายอับดุลฮามิ  สามะ 

 ๑๔๒๓๑ นายอับดุลฮามิด  ฮามะ 

 ๑๔๒๓๒ นายอับดุลฮาเรฟ  หิเล 

 ๑๔๒๓๓ นายอับดุลฮาลิม  ปูลาพาระเปะ 

 ๑๔๒๓๔ นายอับดุลฮาเลน  จูเก่ง 

 ๑๔๒๓๕ นายอับดุลฮาเลม  ดือราแม 

 ๑๔๒๓๖ นายอับดุลฮาเลม  มาลา 

 ๑๔๒๓๗ นายอับดุลฮาเล็ม  จะปะกิยา 

 ๑๔๒๓๘ นายอัปดุลอาซิซ  ตูหยง 

 ๑๔๒๓๙ นายอัมพล  เหล่าสิงห์ 

 ๑๔๒๔๐ นายอัมรัน  เปาะแต 

 ๑๔๒๔๑ นายอัมรัน  หะยีแวดือเระ 

 ๑๔๒๔๒ นายอัมรินทร์  ทองหวาน 

 ๑๔๒๔๓ นายอัมรินทร์  นวลน้อย 

 ๑๔๒๔๔ นายอัรฟาน  มาปะ 

 ๑๔๒๔๕ นายอัลจนนท์  กนแกม 

 ๑๔๒๔๖ นายอัศมินทร์  สาและ 

 ๑๔๒๔๗ นายอัศวิน  คุณพันธ ์

 ๑๔๒๔๘ นายอัศวิน  ศิลปเมธากุล 

 ๑๔๒๔๙ นายอัสดี  แซแร 
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 ๑๔๒๕๐ นายอัสมัน  แตอาลี 

 ๑๔๒๕๑ นายอัสสมิง  กาเซ็ง 

 ๑๔๒๕๒ นายอากร  มากจงดี 

 ๑๔๒๕๓ นายอาคม  สังข์สร 

 ๑๔๒๕๔ นายอาคม  โสวณา 

 ๑๔๒๕๕ นายอาคมน์  วิภูษิตวรกุล 

 ๑๔๒๕๖ นายอาซิด  ดาโอ๊ะ 

 ๑๔๒๕๗ นายอาซีซัน  แกสมาน 

 ๑๔๒๕๘ นายอาซีด  บูเอียด 

 ๑๔๒๕๙ นายอาเซ็ม  อัชชะรีฟ 

 ๑๔๒๖๐ นายอาแซ  เจะอูมา 

 ๑๔๒๖๑ นายอาแซ  มะดิเย๊าะ 

 ๑๔๒๖๒ นายอาไซน์น่า  อับดุลเลาะ 

 ๑๔๒๖๓ นายอาดัม  เจ๊ะแว 

 ๑๔๒๖๔ นายอาดัม  แวดาย๊ะ 

 ๑๔๒๖๕ นายอาดินันต์  หะยีเจะแว 

 ๑๔๒๖๖ นายอาดุล  ประเสริฐดํา 

 ๑๔๒๖๗ นายอาแด  และมะลี 

 ๑๔๒๖๘ นายอาทร  แววสง่า 

 ๑๔๒๖๙ นายอาทิตย์  อินทรทองด ี

 ๑๔๒๗๐ นายอาทิตย์  อินทรสิทธิ ์

 ๑๔๒๗๑ นายอานนท์  เกปัน 

 ๑๔๒๗๒ นายอานนท์  ปราการรัตน์ 

 ๑๔๒๗๓ นายอานนท์  มุสิกวัณณ์   

 ๑๔๒๗๔ นายอานนท์  เหมือนกู้ 

 ๑๔๒๗๕ นายอานัตต์  เพ็ชรภาน 

 ๑๔๒๗๖ นายอาบัส  มูซอ 

 ๑๔๒๗๗ นายอาบีดีน  หลีเส็น 

 ๑๔๒๗๘ นายอาฟีฟี  ลาเต๊ะ 

 ๑๔๒๗๙ นายอามะ  โด 

 ๑๔๒๘๐ นายอามะ  บือราเฮง 

 ๑๔๒๘๑ นายอายุ  กือเซะ 

 ๑๔๒๘๒ นายอารง  สะแต 

 ๑๔๒๘๓ นายอารม  ส่งอําไพ 

 ๑๔๒๘๔ นายอารักษ์  พรหมศิริ 

 ๑๔๒๘๕ นายอาริส  มะมิง 

 ๑๔๒๘๖ นายอารี  มะโซะ 

 ๑๔๒๘๗ นายอารีฟิน  มูซอ 

 ๑๔๒๘๘ นายอารีย์  จู 

 ๑๔๒๘๙ นายอารีย์  อามิง 

 ๑๔๒๙๐ นายอารียุทธ  สมาแอ 

 ๑๔๒๙๑ นายอาลาวี  ตงนุใย 

 ๑๔๒๙๒ นายอาลี  เจ๊ะมิง 

 ๑๔๒๙๓ นายอาลีหย๊ะ  แวดอเลาะ 

 ๑๔๒๙๔ นายอาวุธ  กูลณรงค์ 

 ๑๔๒๙๕ นายอาวุธ  ณ  สงขลา 

 ๑๔๒๙๖ นายอาวุธ  ยีสมัน 

 ๑๔๒๙๗ นายอาแว  กูแบบาเด๊าะ 

 ๑๔๒๙๘ นายอาแว  ตาเยะ 

 ๑๔๒๙๙ นายอาแว  แมเหง๊าะ 

 ๑๔๓๐๐ นายอาแว  สะตา 

 ๑๔๓๐๑ นายอาสมาน  ลือแบลูโดง 
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 ๑๔๓๐๒ นายอาสัน  บูสาเร๊ะ 

 ๑๔๓๐๓ นายอาหมาน  หมัดเจริญ 

 ๑๔๓๐๔ นายอาหลี  คงหนูแก้ว 

 ๑๔๓๐๕ นายอาหวัง  ล่านุ้ย 

 ๑๔๓๐๖ นายอาหะมะ  มามะ 

 ๑๔๓๐๗ นายอาหะมะ  สาแม 

 ๑๔๓๐๘ นายอาหะมะ  หลงแดวา 

 ๑๔๓๐๙ นายอาหามะ  ดอเลาะ 

 ๑๔๓๑๐ นายอาหามะ  ปูเต๊ะ 

 ๑๔๓๑๑ นายอาหามะ  ยูโซะ 

 ๑๔๓๑๒ นายอาหามะ  อาบู 

 ๑๔๓๑๓ นายอาหาหมัด  เจ๊ะอุบง 

 ๑๔๓๑๔ นายอาหาหมัด  สีระโก 

 ๑๔๓๑๕ นายอํานวย  จิระอํานวยเวทย ์

 ๑๔๓๑๖ นายอํานวย  ศรีระแก้ว   

 ๑๔๓๑๗ นายอํานวย  สอดส่อง 

 ๑๔๓๑๘ นายอํานวย  สังข์แก้ว 

 ๑๔๓๑๙ นายอํานวย  อารอมะ 

 ๑๔๓๒๐ นายอํานาจ  รอดบํารุง 

 ๑๔๓๒๑ นายอํานาจ  เล่ียมเพชร 

 ๑๔๓๒๒ นายอํานาจ  ศรีวิทัศน์ 

 ๑๔๓๒๓ นายอํานาจ  สุคนเขตร์ 

 ๑๔๓๒๔ นายอํานาจ  อุ่นอก 

 ๑๔๓๒๕ นายอําภร  สงัดศัพท ์

 ๑๔๓๒๖ นายอํามร  บุญจันทร์เพชร ์

 ๑๔๓๒๗ นายอําราญ  เจะมะ 

 ๑๔๓๒๘ นายอําหรน  คลังข้อง 

 ๑๔๓๒๙ นายอิทธิชัย  แสงจันทร ์

 ๑๔๓๓๐ นายอิทธิเดช  รัตนะ 

 ๑๔๓๓๑ นายอิทธิศักดิ์  ศิริยกุล 

 ๑๔๓๓๒ นายอินยัส  จิเหม 

 ๑๔๓๓๓ นายอินยาส  กามะ 

 ๑๔๓๓๔ นายอิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต 

 ๑๔๓๓๕ นายอิบรอเฮง  ตรือแน 

 ๑๔๓๓๖ นายอิบรอเฮง  สาและ 

 ๑๔๓๓๗ นายอิบระเฮง  มะเก๊ะ 

 ๑๔๓๓๘ นายอิบราเห็ม  อุมา 

 ๑๔๓๓๙ นายอิมรอน  กะสูเมาะ 

 ๑๔๓๔๐ นายอิลยาส  กูโน 

 ๑๔๓๔๑ นายอิศรา  วิชัยยุทธ ์

 ๑๔๓๔๒ นายอิสมะแอ  ดือเร๊ะ 

 ๑๔๓๔๓ นายอิสมะแอ  วานิ 

 ๑๔๓๔๔ นายอิสมัน  สามะ 

 ๑๔๓๔๕ นายอิสมันต์  มามะแตหะ 

 ๑๔๓๔๖ นายอิสมาอิล  อีแต 

 ๑๔๓๔๗ นายอิสมาอีล  ลือแบลูวง 

 ๑๔๓๔๘ นายอิสมาแอ  เจะบู 

 ๑๔๓๔๙ นายอิสมาแอ  เจ๊ะอีแต 

 ๑๔๓๕๐ นายอิสมาแอ  ปะจู 

 ๑๔๓๕๑ นายอิสมาแอ  ยีมะแซ 

 ๑๔๓๕๒ นายอิสมาแอ  ระนี 

 ๑๔๓๕๓ นายอิสมาแอ  หามะ 



 หน้า   ๓๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๔๓๕๔ นายอิสมาแอ  อาลี 

 ๑๔๓๕๕ นายอิสมาแอ  อาแว 

 ๑๔๓๕๖ นายอิสมาแอ  อีแต 

 ๑๔๓๕๗ นายอิสมาแอล์  สาหะ 

 ๑๔๓๕๘ นายอิสมาแอล  ปาโฮะ 

 ๑๔๓๕๙ นายอิสมาแอล  ยูโซะ 

 ๑๔๓๖๐ นายอิสมาแอล  สาแม็ง 

 ๑๔๓๖๑ นายอิสระ  อินตะนัย 

 ๑๔๓๖๒ นายอิสสะมาน  สุหลง 

 ๑๔๓๖๓ นายอีสมาแอ  กาเต๊ะ 

 ๑๔๓๖๔ นายอุกฤษฏ์  อินทร์ยิ้ม 

 ๑๔๓๖๕ นายอุเซ็ง  จิตอซอ 

 ๑๔๓๖๖ นายอุดม  คําคง 

 ๑๔๓๖๗ นายอุดม  จันทรจิตร 

 ๑๔๓๖๘ นายอุดม  บินรินทร์ 

 ๑๔๓๖๙ นายอุดม  พงศกรธร 

 ๑๔๓๗๐ นายอุดม  ภีสระ 

 ๑๔๓๗๑ นายอุดม  ศรีนพจันทร ์

 ๑๔๓๗๒ นายอุดม  ใหม่นุ้ย 

 ๑๔๓๗๓ นายอุดม  อุดมเศรษฐ์ 

 ๑๔๓๗๔ นายอุดมพร  แก้วประภาพร 

 ๑๔๓๗๕ นายอุดมพล  สุขสวัสดิ ์

 ๑๔๓๗๖ นายอุทัย  แก้วมณ ี

 ๑๔๓๗๗ นายอุทัย  เพชรศร ี

 ๑๔๓๗๘ นายอุทัย  ล่ันซี 

 ๑๔๓๗๙ นายอุเทน  บัวอ่อน 

 ๑๔๓๘๐ นายอุษมัน  บือราเฮง 

 ๑๔๓๘๑ นายอุสมัน  อาบ๊ะ 

 ๑๔๓๘๒ นายอุสมาน  ดายอ 

 ๑๔๓๘๓ นายอุสมาน  ตาผา 

 ๑๔๓๘๔ นายอุสมาน  ตาเละ 

 ๑๔๓๘๕ นายอุสมาน  พูลา 

 ๑๔๓๘๖ นายอุสมาน  ยีสะมะแอ 

 ๑๔๓๘๗ นายอุสมาน  รอยิง 

 ๑๔๓๘๘ นายอุสมาน  ราษฎร์นิยม 

 ๑๔๓๘๙ นายอุสมาน  ละตะเย๊าะ 

 ๑๔๓๙๐ นายอุสมาน  ลีมอปาแล 

 ๑๔๓๙๑ นายอุสมาน  สารี 

 ๑๔๓๙๒ นายอุสมาน  เฮ็งปิยา 

 ๑๔๓๙๓ นายอุสมาร  สาหัด 

 ๑๔๓๙๔ นายอูบัยดิลละห์  มะยุนุ 

 ๑๔๓๙๕ นายอูมัยดี  ยะโก๊ะ 

 ๑๔๓๙๖ นายอูลียัส  ซูแว 

 ๑๔๓๙๗ นายอูสมาน  มามุ 

 ๑๔๓๙๘ นายเอกชัย  มุสิกวงศ์ 

 ๑๔๓๙๙ นายเอกชัย  ไม้เรียง 

 ๑๔๔๐๐ นายเอกชัย  สาหลํา 

 ๑๔๔๐๑ นายเอกนรินทร์  เอกอริยะสิริ 

 ๑๔๔๐๒ นายเอกพงศ์  อินทรชิต 

 ๑๔๔๐๓ นายเอกรินทร์  มุกดา 

 ๑๔๔๐๔ นายเอกรินทร์  สังข์ทอง 

 ๑๔๔๐๕ นายเอกวัฒน์  สียานเก็ม 
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 ๑๔๔๐๖ นายเอกวุฒิ  จรูญวิทยา 

 ๑๔๔๐๗ นายเอกสิทธิ์  แก้วอินทร์ 

 ๑๔๔๐๘ นายอเนก  สุวรรณบันดิษฐ์ 

 ๑๔๔๐๙ นายโอภาส  เกาไศยาภรณ์ 

 ๑๔๔๑๐ นายโอภาส  ภูดินดาน 

 ๑๔๔๑๑ นายโอภาส  อับดุลหละ 

 ๑๔๔๑๒ นายโอม  ขันธ์ถาวรรัตน ์

 ๑๔๔๑๓ นายโอรส  เทพษร 

 ๑๔๔๑๔ นายโอศนัย  สือแม็ง 

 ๑๔๔๑๕ นายโอฬาร  อุยะกุล 

 ๑๔๔๑๖ นายฮัมซาห์  ฮามิ 

 ๑๔๔๑๗ นายฮัมดัน  ยานาย 

 ๑๔๔๑๘ นายฮัมดี้  คอแด๊ะ 

 ๑๔๔๑๙ นายฮัสสัน  ดอเลาะ 

 ๑๔๔๒๐ นายฮัสสัน  ทิ้งน้ํารอบ 

 ๑๔๔๒๑ นายฮาซัน  ปายอ 

 ๑๔๔๒๒ นายฮาซัน  แวลอเดร์ 

 ๑๔๔๒๓ นายฮาซัน  หะยีมะเย็ง 

 ๑๔๔๒๔ นายฮาแซ  สะแม 

 ๑๔๔๒๕ นายฮาฟีซี  แวสอเฮาะ 

 ๑๔๔๒๖ นายฮาฟีส  สาและ 

 ๑๔๔๒๗ นายฮายีอับดุลเลาะห์  สะมุดิง 

 ๑๔๔๒๘ นายฮารง  บาซอ 

 ๑๔๔๒๙ นายฮารมณ์  เบ็ญอับดุลลาร์ 

 ๑๔๔๓๐ นายฮาเร๊ะ  เจ๊ะโด 

 ๑๔๔๓๑ นายฮาสัน  พรัดขํา 

 ๑๔๔๓๒ นางสาวกชกร  มะเกะ 

 ๑๔๔๓๓ นางสาวกนกพร  แก้วสุวรรณ 

 ๑๔๔๓๔ นางสาวกนกพร  นิลจันทร ์

 ๑๔๔๓๕ นางสาวกนกพร  พรหมสะอาด 

 ๑๔๔๓๖ นางกนกพร  บัลลพ์วานิช 

 ๑๔๔๓๗ นางกนกภร  หวานดี 

 ๑๔๔๓๘ นางสาวกนกวรรณ  แก่นเพชร 

 ๑๔๔๓๙ นางกนกวรรณ  แก้วทองประคํา 

 ๑๔๔๔๐ นางสาวกนกวรรณ  บือราเฮง 

 ๑๔๔๔๑ นางกนกวรรณ  บุญเสน 

 ๑๔๔๔๒ นางกนกวรรณ  มณีนพวงศ ์

 ๑๔๔๔๓ นางกนกศรี  เพิ่มพูนมหาศาล 

 ๑๔๔๔๔ นางกนกอร  ไชยเทพ 

 ๑๔๔๔๕ นางสาวกนกอร  สว่างแสง 

 ๑๔๔๔๖ นางกนิษฐา  พรวุฒิกูล 

 ๑๔๔๔๗ นางสาวกมลดา  พิทักษ์คัคนานต์ 

 ๑๔๔๔๘ นางกมลพร  ทีฆาพล 

 ๑๔๔๔๙ นางกมลพรรณ  สังข์วิชัย 

 ๑๔๔๕๐ นางกมลรักษ์  ธนพลเดชา 

 ๑๔๔๕๑ นางกมลรัตน์  พรหมศรี 

 ๑๔๔๕๒ นางกมลรัตน์  เหมมูล 

 ๑๔๔๕๓ นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ประดิษฐ์ 

 ๑๔๔๕๔ นางสาวกมลวรรณ  จุลวรรณา 

 ๑๔๔๕๕ นางสาวกมลวรรณ  เจะอาลี 

 ๑๔๔๕๖ นางกมลวรรณ  เชิดธรรมธร 

 ๑๔๔๕๗ นางสาวกมลวรรณ  เพ็ญศร ี
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 ๑๔๔๕๘ นางกมลวรรณ  ยีจิ 

 ๑๔๔๕๙ นางสาวกมลวรรณ  อักษรจรุง 

 ๑๔๔๖๐ นางกมลวรรณ  อินทองปาน 

 ๑๔๔๖๑ นางสาวกรกช  กลึงพงษ์ 

 ๑๔๔๖๒ นางสาวกรกมล  มณีนวล 

 ๑๔๔๖๓ นางสาวกรกมล  หนูน้อย 

 ๑๔๔๖๔ นางสาวกรธิมา  สุวรรณ์พงศ ์

 ๑๔๔๖๕ นางกรนิภา  โพธิ์รักษา 

 ๑๔๔๖๖ นางสาวกรพรรณ  กาดเส็น 

 ๑๔๔๖๗ นางกรรณิกา  แก้วพิมพ์ 

 ๑๔๔๖๘ นางกรรณิกา  เพชรนุ้ย 

 ๑๔๔๖๙ นางสาวกรรณิการ์  ดําสี 

 ๑๔๔๗๐ นางสาวกรรณิการ์  สหกะโร 

 ๑๔๔๗๑ นางสาวกรรณิฐา  อินบัว 

 ๑๔๔๗๒ นางกรองกาญจน์  วงศ์สุวรรณ 

 ๑๔๔๗๓ นางสาวกรือซง  โต๊ะแวอาลี 

 ๑๔๔๗๔ นางสาวกรุณา  สุวรรณประสาร 

 ๑๔๔๗๕ นางสาวกฤตปภา  ดําแสงสวัสดิ์ 

 ๑๔๔๗๖ นางกฤติยา  ลือโมะ 

 ๑๔๔๗๗ นางสาวกฤติยา  แวดอเล๊าะ 

 ๑๔๔๗๘ นางสาวกฤษณพร  แซ่ซ่ือ 

 ๑๔๔๗๙ นางสาวกฤษณา  จันทนวล 

 ๑๔๔๘๐ นางสาวกฤษณา  จิตวิริยะยิ่งยง 

 ๑๔๔๘๑ นางกฤษณา  เพ็ญหิรัญ 

 ๑๔๔๘๒ นางกฤษณา  เอ้ียวงศ์ 

 ๑๔๔๘๓ นางกฤษณี  มณีประวัติ 

 ๑๔๔๘๔ นางกฤษณี  เลิศคุณากรณ์ 

 ๑๔๔๘๕ นางสาวกฤษดี  พ่วงรอด 

 ๑๔๔๘๖ นางกฤษนันท์  ชาติชนะ 

 ๑๔๔๘๗ นางสาวกวิสรา  สมบัติเทพสุทธิ ์

 ๑๔๔๘๘ นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ 

 ๑๔๔๘๙ นางสาวกอตีเย๊าะ  แวหะหมัด 

 ๑๔๔๙๐ นางกอบกุล  จันทนา 

 ๑๔๔๙๑ นางสาวกอมารียะ  สาแม 

 ๑๔๔๙๒ นางกอลียะ  ยีอาลี 

 ๑๔๔๙๓ นางกอลีเยาะ  กอลํา 

 ๑๔๔๙๔ นางสาวกัญญ์ชิสา  กานต์เนติพงศ์ 

 ๑๔๔๙๕ นางกัญญสร  สุขบูรณ์ 

 ๑๔๔๙๖ นางกัญญา  จันทร์พิศาล 

 ๑๔๔๙๗ นางกัญญา  วัชรสมบูรณ์ 

 ๑๔๔๙๘ นางกัญญา  สังข์แก้ว 

 ๑๔๔๙๙ นางกัญญาณัฐ  ชูตระกูล 

 ๑๔๕๐๐ นางสาวกัญญาภัค  บุญเสน 

 ๑๔๕๐๑ นางสาวกัญญารัตน์  ชุมทอง 

 ๑๔๕๐๒ นางสาวกัญติมา  วงษ์ศรีญา 

 ๑๔๕๐๓ นางสาวกัณญาภัค  จันทโช 

 ๑๔๕๐๔ นางกัณหา  พันธ์ทวีทรพัย ์

 ๑๔๕๐๕ นางกันทิมา  เหาะเจริญ 

 ๑๔๕๐๖ นางสาวกันนภัค  เสลารัตน์ 

 ๑๔๕๐๗ นางสาวกันยา  โคพิชัย 

 ๑๔๕๐๘ นางกันยา  ตอแลมา 

 ๑๔๕๐๙ นางกันยา  วะตะกี 
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 ๑๔๕๑๐ นางกันยารัตน์  ดําหนู 

 ๑๔๕๑๑ นางกันยาวีร์  ชัยวริศเมธาพร 

 ๑๔๕๑๒ นางสาวกัลญา  มโนวรณ์ 

 ๑๔๕๑๓ นางสาวกัลตม  อีตํา 

 ๑๔๕๑๔ นางสาวกัลปังหา  บีรู 

 ๑๔๕๑๕ นางกัลยดา  หฤทัยวรรณ 

 ๑๔๕๑๖ นางกัลยา  ซีเดะ 

 ๑๔๕๑๗ นางกัลยา  แซ่ล่ิม 

 ๑๔๕๑๘ นางกัลยา  ดาราหะ 

 ๑๔๕๑๙ นางกัลยา  เด็งสาแม 

 ๑๔๕๒๐ นางสาวกัลยา  โตะแวอายี 

 ๑๔๕๒๑ นางกัลยา  รัตตกูล 

 ๑๔๕๒๒ นางกัลยา  ศิริวัฒน์ 

 ๑๔๕๒๓ นางสาวกัลยา  สุนทรการวิโรจน ์

 ๑๔๕๒๔ นางสาวกัลยา  อนุพัฒน์ 

 ๑๔๕๒๕ นางกัลยาณี  เศียรอินทร ์

 ๑๔๕๒๖ นางสาวกัสมาวาตี  กอและ 

 ๑๔๕๒๗ นางสาวกาญจนา  ไชยรัตน์ 

 ๑๔๕๒๘ นางสาวกาญจนา  แซ่หลี 

 ๑๔๕๒๙ นางสาวกาญจนา  เฒ่าต้นเดิม 

 ๑๔๕๓๐ นางสาวกาญจนา  ดิษฐปาน 

 ๑๔๕๓๑ นางสาวกาญจนา  ทองลาภ 

 ๑๔๕๓๒ นางกาญจนา  ปาลรัตน์ 

 ๑๔๕๓๓ นางกาญจนา  ปิยะปานันท์ 

 ๑๔๕๓๔ นางกาญจนา  พูนศิลป์ 

 ๑๔๕๓๕ นางกาญจนา  ศิริมุสิกะ 

 ๑๔๕๓๖ นางกาญจนา  สุวรรณชาตรี 

 ๑๔๕๓๗ นางกาญจนา  แสงแก้ว 

 ๑๔๕๓๘ นางสาวกาญจนา  เอียดเจริญ 

 ๑๔๕๓๙ นางกาญจนาพร  บัวทอง 

 ๑๔๕๔๐ นางกาญจนาวดี  แก่นแก้ว 

 ๑๔๕๔๑ นางกาญจนี  อินบุญส่ง 

 ๑๔๕๔๒ นางกานต์พิชชา  ตินตะชาติ 

 ๑๔๕๔๓ นางกาบมณี  เสมาทอง 

 ๑๔๕๔๔ นางกามารีย๊ะ  มะลาเฮง 

 ๑๔๕๔๕ นางกายาตี  เต็งมะ 

 ๑๔๕๔๖ นางการเกต  อัครพันธุ์  บุญเที่ยง 

 ๑๔๕๔๗ นางการมีลา  ดือเร๊ะ 

 ๑๔๕๔๘ นางการีมะ  แหมะ 

 ๑๔๕๔๙ นางสาวการีมะ  เอามิง 

 ๑๔๕๕๐ นางการีมะห์  สือแม 

 ๑๔๕๕๑ นางการีหม๊ะ  สือนิ 

 ๑๔๕๕๒ นางสาวการีหม๊ะ  หะนิมะ 

 ๑๔๕๕๓ นางก่ิงกาญจน์  เด็น 

 ๑๔๕๕๔ นางก่ิงแก้ว  นวลจันทร 

 ๑๔๕๕๕ นางสาวกิตติกานต์  ดิษฐ์คล้าย 

 ๑๔๕๕๖ นางกิตติพร  โสปันหริ 

 ๑๔๕๕๗ นางกิตติมา  การีย์ 

 ๑๔๕๕๘ นางสาวกิตติมา  นวลทอง 

 ๑๔๕๕๙ นางกิตติยา  คงกระพันธ ์

 ๑๔๕๖๐ นางกิตติยา  เจ๊ะอุบง 

 ๑๔๕๖๑ นางสาวกิตติยาพร  บรรจงทอง 
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 ๑๔๕๖๒ นางกิติมา  ลัสมาน 

 ๑๔๕๖๓ นางสาวกิติวรรณ  จักรณรงค ์

 ๑๔๕๖๔ นางสาวกิสดา  มินรัตแก้ว 

 ๑๔๕๖๕ นางสาวกีสมะห์  ดะตอ 

 ๑๔๕๖๖ นางกุมารี  หนูกุ้ง 

 ๑๔๕๖๗ นางกุลธิดา  บาฮา 

 ๑๔๕๖๘ นางกุลนภา  พรหมชัย 

 ๑๔๕๖๙ นางสาวกุลนันทน์  ศรีเจริญ 

 ๑๔๕๗๐ นางกุลนี  คุณาริยานุกูล 

 ๑๔๕๗๑ นางสาวกุลวดี  ทัพภะ 

 ๑๔๕๗๒ นางสาวกุสุมา  กูใหญ่ 

 ๑๔๕๗๓ นางกุสุมา  ทองรักษ์ 

 ๑๔๕๗๔ นางสาวกุสุมา  บูเก็ง 

 ๑๔๕๗๕ นางกุสุมา  ล่านุ้ย 

 ๑๔๕๗๖ นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์ 

 ๑๔๕๗๗ นางสาวกูซ่าหารีนา  กูบอสู 

 ๑๔๕๗๘ นางสาวกูยาวาเฮ๊ะ  อาเบะ 

 ๑๔๕๗๙ นางสาวเกตน์นิภา  มุกดารัตน์ 

 ๑๔๕๘๐ นางเกตุมณี  เอียดแก้ว 

 ๑๔๕๘๑ นางเกยรู  อโนทิพย ์

 ๑๔๕๘๒ นางสาวเกลียวขวัญ  ศรีสังข ์

 ๑๔๕๘๓ นางสาวเกศกนก  เผ่ามุนี 

 ๑๔๕๘๔ นางเกศกาญจน์  ศรีสุวรรณ์ 

 ๑๔๕๘๕ นางเกศณี  กาญจนคีรีธํารง 

 ๑๔๕๘๖ นางเกศณี  บูรณรักษ์ 

 ๑๔๕๘๗ นางเกศณีย์  แซ่ซ่ี 

 ๑๔๕๘๘ นางเกศรินทร์  หน่อน้อย 

 ๑๔๕๘๙ นางเกศินี  สุขสงวน 

 ๑๔๕๙๐ นางสาวเกษกร  ธนัฐเสถียร 

 ๑๔๕๙๑ นางเกษร  สมพงค์ 

 ๑๔๕๙๒ นางเกษรา  โชติช่วง 

 ๑๔๕๙๓ นางเกษรา  บุญแนบ 

 ๑๔๕๙๔ นางสาวเกษราภรณ์  เพชรเต็ม 

 ๑๔๕๙๕ นางเกษริน  เซ่งเวียง 

 ๑๔๕๙๖ นางเกษสิรินพร  สองแก้ว 

 ๑๔๕๙๗ นางเกษสุดา  สนน้อย 

 ๑๔๕๙๘ นางสาวเกสร  ขวัญคง 

 ๑๔๕๙๙ นางเกสรา  มณีนิยม 

 ๑๔๖๐๐ นางเก้ือ  ฤทธิบูรณ ์

 ๑๔๖๐๑ นางแก่นจันทร์  มูสิกธรรม 

 ๑๔๖๐๒ นางสาวแก้วกานต์  เก้ือแก้ว 

 ๑๔๖๐๓ นางขนิษฐ์  หกหนู 

 ๑๔๖๐๔ นางขนิษฐา  ไชยสวัสดิ์ 

 ๑๔๖๐๕ นางสาวขวัญจิต  แมเลาะ 

 ๑๔๖๐๖ นางสาวขวัญชนก  พุทธโชต ิ

 ๑๔๖๐๗ นางสาวขวัญตา  มังคลาทัศน ์

 ๑๔๖๐๘ นางขวัญตา  โรจนกรินทร ์

 ๑๔๖๐๙ นางสาวขวัญลักษณ์  สุวรรณมณ ี

 ๑๔๖๑๐ นางสาวขอดียะ  หลีหมาด 

 ๑๔๖๑๑ นางสาวเขมภิกา  ศรีนพจันทร ์

 ๑๔๖๑๒ นางสาวแขลดา  จินดานิมิตร 

 ๑๔๖๑๓ นางคณิตา  นิจจรัลกุล 
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 ๑๔๖๑๔ นางคนึงนิตย์  ศรทอง 

 ๑๔๖๑๕ นางสาวคมิกอร  มโนสถาพร 

 ๑๔๖๑๖ นางครวญทพิย์  เตี้ยนวล 

 ๑๔๖๑๗ นางครองสิน  มาเอียด 

 ๑๔๖๑๘ นางคลีนา  หม่ืนสระชุม 

 ๑๔๖๑๙ นางคอซัยหม๊ะ  ตาเละ 

 ๑๔๖๒๐ นางคอดีเยาะ  ดือราโอะ 

 ๑๔๖๒๑ นางคอตีเยาะ  กอและ 

 ๑๔๖๒๒ นางคอตีเย๊าะ  สะแลแม 

 ๑๔๖๒๓ นางคอปือเสาะ  โตะฮิง 

 ๑๔๖๒๔ นางคอยรียะห์  จันทร์สนทิ 

 ๑๔๖๒๕ นางสาวคอรีม๊ะ  สะหัดอีตํา 

 ๑๔๖๒๖ นางคอรียะด์  สะหัดอีตํา 

 ๑๔๖๒๗ นางสาวคอรีเยาะ  อาแซดอยิ 

 ๑๔๖๒๘ นางสาวคอลียา  มะและ 

 ๑๔๖๒๙ นางคอลีเยาะ  ดอเล๊าะ 

 ๑๔๖๓๐ นางสาวคอลีเยาะ  เฮาะมะ 

 ๑๔๖๓๑ นางคอลือตง  ตาเฮ 

 ๑๔๖๓๒ นางสาวคําพร  สุนทรธรรมนติ ิ

 ๑๔๖๓๓ นางเครือพิไล  ไชยคีรี 

 ๑๔๖๓๔ นางเครือมาส  แก้วทอน 

 ๑๔๖๓๕ นางเครือวัลย์  ยี่สุ่นแก้ว 

 ๑๔๖๓๖ นางเครือวัลย์  รัตนรามศรี 

 ๑๔๖๓๗ นางเครือศรี  วิเศษสุวรรณภูมิ 

 ๑๔๖๓๘ นางสาวฆอปือเสาะ  ยูโซะ 

 ๑๔๖๓๙ นางสาวฆอยเร๊าะ  มะแซ 

 ๑๔๖๔๐ นางฆอยเราะห์  หะยีบือราเฮง 

 ๑๔๖๔๑ นางงามทิพย์  เพชรเกล้ียง 

 ๑๔๖๔๒ นางจงกล  ยะมาพัฒน์ 

 ๑๔๖๔๓ นางสาวจงใจ  ทุ่งหว้า 

 ๑๔๖๔๔ นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร 

 ๑๔๖๔๕ นางจงดี  สมบูรณ์แก้ว 

 ๑๔๖๔๖ นางจงดี  สุขะพัฒน ์

 ๑๔๖๔๗ นางจงรักษ์  คงสําเร็จ 

 ๑๔๖๔๘ นางสาวจรรยา  นิสัน 

 ๑๔๖๔๙ นางจรรยา  สมศรี 

 ๑๔๖๕๐ นางสาวจรรยา  สิทธิดํารงค ์

 ๑๔๖๕๑ นางสาวจรวยพร  เจือจันทร ์

 ๑๔๖๕๒ นางจรัส  ศิริวรรณ 

 ๑๔๖๕๓ นางสาวจรัสวรรณ  วัฒนกุล 

 ๑๔๖๕๔ นางสาวจริญา  สังข์เพ็ชร์ 

 ๑๔๖๕๕ นางจรินทร์  ช่วยชําแนก 

 ๑๔๖๕๖ นางจรินรัตน์  ดําแดง 

 ๑๔๖๕๗ นางสาวจริยา  การี 

 ๑๔๖๕๘ นางสาวจริยา  นวลเอียด 

 ๑๔๖๕๙ นางสาวจริยา  บุญสุข 

 ๑๔๖๖๐ นางจริยา  เพชรน้อย 

 ๑๔๖๖๑ นางจรีรัตน์  รวมเจริญ 

 ๑๔๖๖๒ นางสาวจรีรัตน์  สาครินทร ์

 ๑๔๖๖๓ นางจรุงศรี  อุมา 

 ๑๔๖๖๔ นางจวน  จันทนนท ์

 ๑๔๖๖๕ นางสาวจอมใจ  เพชรกล้า 
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 ๑๔๖๖๖ นางสาวจันจิรา  เอียดหวัง 

 ๑๔๖๖๗ นางสาวจันทน์ยา  ศรีแก้วอ่อน 

 ๑๔๖๖๘ นางสาวจันทนา  พลรักด ี

 ๑๔๖๖๙ นางจันทนา  ไชยแก้ว 

 ๑๔๖๗๐ นางจันทร  แก้วประดับ 

 ๑๔๖๗๑ นางสาวจันทร์จรัส  เพชรรัตนโมรา 

 ๑๔๖๗๒ นางจันทร์จิรา  ศรีสว่าง 

 ๑๔๖๗๓ นางจันทร์ดา  พิทักษ์สาลี 

 ๑๔๖๗๔ นางจันทร์ธริา  ป่ินสวัสดิ์ 

 ๑๔๖๗๕ นางจันทร์เพ็ญ  นนทิการ 

 ๑๔๖๗๖ นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว 

 ๑๔๖๗๗ นางสาวจันทรา  ตันศิร ิ

 ๑๔๖๗๘ นางสาวจันทิมา  จริยวัตกุล 

 ๑๔๖๗๙ นางจันทิมา  เสวกพันธุ์ 

 ๑๔๖๘๐ นางจันทิรา  พรหมจินดา 

 ๑๔๖๘๑ นางสาวจันธิรา  แก้วศรีทอง 

 ๑๔๖๘๒ นางสาวจาฏุพัจน์  เรืองยังมี 

 ๑๔๖๘๓ นางสาวจามรี  อนุรัตน์ 

 ๑๔๖๘๔ นางจารวี  บุญศิริ 

 ๑๔๖๘๕ นางสาวจารีต้า  สมุหเสนีโต 

 ๑๔๖๘๖ นางจารีย์  พงษ์กาบ 

 ๑๔๖๘๗ นางจารียา  อรรถอนุชิต 

 ๑๔๖๘๘ นางจารึก  แก้วจันทร์ 

 ๑๔๖๘๙ นางจารึก  สิมะประเสริฐ 

 ๑๔๖๙๐ นางจารุณี  เฉิดฉิ้ม 

 ๑๔๖๙๑ นางจารุณี  เนียมทัด 

 ๑๔๖๙๒ นางจารุณี  ล้ีอบาย 

 ๑๔๖๙๓ นางจารุณี  สิทธิไพศาลวรกุล 

 ๑๔๖๙๔ นางจารุณี  เอกฉัตร 

 ๑๔๖๙๕ นางสาวจารุนันท์  แก้วคง 

 ๑๔๖๙๖ นางจารุวรรณ  ทวธีรรม 

 ๑๔๖๙๗ นางสาวจารุวรรณ  มณีศร ี

 ๑๔๖๙๘ นางจํานงค์  อรรถบดี 

 ๑๔๖๙๙ นางจํานรร  แก้วงาม 

 ๑๔๗๐๐ นางจํานอง  งามศรีผ่องใส 

 ๑๔๗๐๑ นางจํานิ  บุญญภัทโร 

 ๑๔๗๐๒ นางสาวจําเนียร  ฉุ้นประดับ 

 ๑๔๗๐๓ นางจําเนียร  พุทธคุณ 

 ๑๔๗๐๔ นางจําปา  ศรีสมทรง 

 ๑๔๗๐๕ นางจําเริญ  สีบัว 

 ๑๔๗๐๖ นางจิณท์วรา  นฤมิตชิตนันท ์

 ๑๔๗๐๗ นางสาวจิดาพร  แสงนิล 

 ๑๔๗๐๘ นางจิดาภา  น้อยเอียด 

 ๑๔๗๐๙ นางจิตตรัตน์  ศรีสม 

 ๑๔๗๑๐ นางสาวจิตตราวดี  สุวรรณชาตร ี

 ๑๔๗๑๑ นางสาวจิตตัง  สุวรรณกูฏ 

 ๑๔๗๑๒ นางจิตติมาภรณ์   

  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 

 ๑๔๗๑๓ นางจิตรดา  สินศรชัย 

 ๑๔๗๑๔ นางจิตรตรา  ชีวะอิสระกุล 

 ๑๔๗๑๕ นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒ ิ

 ๑๔๗๑๖ นางสาวจิตรา  มณีวิทย ์
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 ๑๔๗๑๗ นางจิตรา  สุขวงศ์วิวัฒน ์

 ๑๔๗๑๘ นางจิตรี  จงจิตร 

 ๑๔๗๑๙ นางสาวจิตลดา  เพ็ญศิริวรทรพัย ์

 ๑๔๗๒๐ นางสาวจิตศิริ  ศิริอนันต ์

 ๑๔๗๒๑ นางจินดา  ขุนศร ี

 ๑๔๗๒๒ นางจินดา  จันทนวล 

 ๑๔๗๒๓ นางจินดา  จิตมานะ 

 ๑๔๗๒๔ นางจินดา  สุภาพ 

 ๑๔๗๒๕ นางสาวจินดาพร  หนูแก่นเพ็ชร ์

 ๑๔๗๒๖ นางสาวจินดารัตน์  ใหม่เจริญ 

 ๑๔๗๒๗ นางจินตนา  กองเกิด 

 ๑๔๗๒๘ นางจินตนา  จันทรศิร ิ

 ๑๔๗๒๙ นางสาวจิรเนตร  อรชร 

 ๑๔๗๓๐ นางจิรพรรณ  ศรีคุณหล่ิว 

 ๑๔๗๓๑ นางจิรมาศ  จันทรเพท 

 ๑๔๗๓๒ นางจิรวรรณ  รัตนมาลา 

 ๑๔๗๓๓ นางสาวจิระจินต์  มณีศรี 

 ๑๔๗๓๔ นางจิรัชญา  โกบหลํา 

 ๑๔๗๓๕ นางจิรัชยา  รักษารักษ์ 

 ๑๔๗๓๖ นางจิรา  หะยีสะมะแอ 

 ๑๔๗๓๗ นางสาวจิราพร  ทะริทอง 

 ๑๔๗๓๘ นางสาวจิราพร  นวลประจักษ์ 

 ๑๔๗๓๙ นางจิราภรณ์  ใจดํารงค์ 

 ๑๔๗๔๐ นางจิราภรณ์  ชูเอิน 

 ๑๔๗๔๑ นางสาวจิราภรณ์  ผุดผาด 

 ๑๔๗๔๒ นางสาวจิรารัตน์  คงอ่อนศรี 

 ๑๔๗๔๓ นางสาวจีรวรรณ  ทองชาต ิ

 ๑๔๗๔๔ นางสาวจีรวรรณ  ยอดนวล 

 ๑๔๗๔๕ นางจีรวรรณ  อักโขสุวรรณ ์

 ๑๔๗๔๖ นางจีระประพรรณ  หน่อนิล 

 ๑๔๗๔๗ นางสาวจีราภรณ์  พุทธฤทธิ ์

 ๑๔๗๔๘ นางจุฑา  วงศ์หิรัญเดชา 

 ๑๔๗๔๙ นางสาวจุฑาทิพย์  โชติชว่ง 

 ๑๔๗๕๐ นางจุฑามณี  จันทร์สิทธิ์   

 ๑๔๗๕๑ นางสาวจุฑามาศ  โชติกาญจน์ 

 ๑๔๗๕๒ นางสาวจุฑามาศ  ดาวประดับ 

 ๑๔๗๕๓ นางสาวจุฑามาศ  นิกูลรัมย์ 

 ๑๔๗๕๔ นางจุฑามาศ  พรหมสถิตย์ 

 ๑๔๗๕๕ นางสาวจุฑามาศ  ยังนิ่ง 

 ๑๔๗๕๖ นางจุฑามาศ  อิสโร 

 ๑๔๗๕๗ นางจุฑามาศ  แอบไธสง 

 ๑๔๗๕๘ นางสาวจุฑามาส  มอลอ 

 ๑๔๗๕๙ นางจุฑามาส  แสงฉาย 

 ๑๔๗๖๐ นางจุฑามาส  อินทรสกุล 

 ๑๔๗๖๑ นางจุฑารัตน์  ทิพย์ขุนทด 

 ๑๔๗๖๒ นางจุฑารัตน์  ปานผดุง 

 ๑๔๗๖๓ นางสาวจุรีรัตน์  คงยัง 

 ๑๔๗๖๔ นางจุรีรัตน์  บุญอยู่พงษ์ 

 ๑๔๗๖๕ นางจุรีรัตน์  มณีรัตน ์

 ๑๔๗๖๖ นางสาวจุไร  บุญธรรมโม 

 ๑๔๗๖๗ นางสาวจุไรรัตน์  กิตติญาณหงส์ 

 ๑๔๗๖๘ นางจุไรรัตน์  ลอแม 
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 ๑๔๗๖๙ นางสาวจุไรรัตน์  ล่าหับ 

 ๑๔๗๗๐ นางจุไรวรรณ  เกิดผล 

 ๑๔๗๗๑ นางสาวจุไรวรรณ  อักษรถึง 

 ๑๔๗๗๒ นางสาวจุลจิรา  ล่าหับ 

 ๑๔๗๗๓ นางสาวจุลีพร  ชะโนวรรณ 

 ๑๔๗๗๔ นางจุฬาลักษณ์  ธรรมวิฐาน 

 ๑๔๗๗๕ นางเจนจิรา  ชูสุทธิ์ 

 ๑๔๗๗๖ นางสาวเจราพร  สุขาเขิน 

 ๑๔๗๗๗ นางสาวเจะคอตีเจาะ  มะแซ 

 ๑๔๗๗๘ นางเจ๊ะไซนูน  เบ็ญฮาวัน 

 ๑๔๗๗๙ นางสาวเจะดารีณา  ลาเตะ 

 ๑๔๗๘๐ นางเจะปาตีเมาะ  มะรอแม 

 ๑๔๗๘๑ นางเจ๊ะฟารีดะห์  แวนาแว 

 ๑๔๗๘๒ นางสาวเจ๊ะมัยฮัน  มาหิเละ 

 ๑๔๗๘๓ นางสาวเจะมายะ  เจะดือราแม 

 ๑๔๗๘๔ นางเจ๊ะรอกายะ  หะยีหมัด 

 ๑๔๗๘๕ นางสาวเจะรอปีอ๊ะ  มะเซ็ง 

 ๑๔๗๘๖ นางสาวเจะรอเมาะ  มะดีเยาะ 

 ๑๔๗๘๗ นางเจะรอฮานี  มะ 

 ๑๔๗๘๘ นางเจ๊ะรูฮานา  บากา 

 ๑๔๗๘๙ นางสาวเจ๊ะรูฮานี  บากา 

 ๑๔๗๙๐ นางสาวเจะโรสนี  มีนาดิง 

 ๑๔๗๙๑ นางสาวเจะสนะห์  เจะแม 

 ๑๔๗๙๒ นางสาวเจะสาวียะห์  ดาเล็ง 

 ๑๔๗๙๓ นางเจ๊ะสูใบเด๊าะ  ติ่งใหลเสม 

 ๑๔๗๙๔ นางเจะอามีเนาะ  สิเดะ 

 ๑๔๗๙๕ นางสาวเจะฮัสนะห์  เจะปอ 

 ๑๔๗๙๖ นางสาวเจ๊ะฮาลิเมาะ  เจะสนิ 

 ๑๔๗๙๗ นางสาวแจ่มกมล  นัครามนตรี 

 ๑๔๗๙๘ นางใจมาศ  แสงอรุณ 

 ๑๔๗๙๙ นางสาวฉลวย  สัญนิชาต ิ

 ๑๔๘๐๐ นางฉลวย  อินทรเพชร 

 ๑๔๘๐๑ นางฉวี  อนุวรรณ ์

 ๑๔๘๐๒ นางสาวฉวีวรรณ  แก้วนพรตัน ์

 ๑๔๘๐๓ นางสาวฉวีวรรณ  เมธาวณิชพงศ ์

 ๑๔๘๐๔ นางฉวีวรรณ  วงศ์ทองด ี

 ๑๔๘๐๕ นางสาวฉัตรระวี  แก้วทรายขาว 

 ๑๔๘๐๖ นางฉันทนา  โชติพนัธ ์

 ๑๔๘๐๗ นางสาวเฉลิมพร  ขุนฤทธิ ์

 ๑๔๘๐๘ นางเฉลียว  พลพิทักษ์ 

 ๑๔๘๐๙ นางโฉมฉาย  มณีนิล 

 ๑๔๘๑๐ นางชคัตตรยั  พานแพน 

 ๑๔๘๑๑ นางสาวชญาณ์นิช  มุณี 

 ๑๔๘๑๒ นางชญานิศวร์  เก้ือขะเหร็ม 

 ๑๔๘๑๓ นางชญานิษฐ์  กาญจนดี 

 ๑๔๘๑๔ นางชฎาพร  แก้วละเอียด 

 ๑๔๘๑๕ นางสาวชฎาพร  เสนเผือก 

 ๑๔๘๑๖ นางสาวชฎารัตน์  แซ่อุ่ย 

 ๑๔๘๑๗ นางชดาภร  บํารุงวงศ์ 

 ๑๔๘๑๘ นางชนกชน  แก้วกรรมพฤกษ์ 

 ๑๔๘๑๙ นางชนนินาถ  บุญรักษา 

 ๑๔๘๒๐ นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล 
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 ๑๔๘๒๑ นางชนัฐกานต์  ปาแซ 

 ๑๔๘๒๒ นางสาวชนิกานต์  ธรรมจินโน 

 ๑๔๘๒๓ นางชนิดา  สาและ 

 ๑๔๘๒๔ นางชนิดาภา  น้อยพงษ์ 

 ๑๔๘๒๕ นางชนิสรา  ปันดิกา 

 ๑๔๘๒๖ นางชนิสรา  ทองคํา 

 ๑๔๘๒๗ นางชนุตธณ์ัฐ  ขุนทอง 

 ๑๔๘๒๘ นางชมชนก  มณีพรหม 

 ๑๔๘๒๙ นางชมนา  จักรอารี 

 ๑๔๘๓๐ นางสาวชไมพร  อินทร์แก้ว 

 ๑๔๘๓๑ นางชรัมพร  ล่องสุวรรรณ 

 ๑๔๘๓๒ นางสาวชลธิชา  จันมณีย์ 

 ๑๔๘๓๓ นางชลธิชา  ชุมประศาล 

 ๑๔๘๓๔ นางสาวชลธิชา  วาจิ 

 ๑๔๘๓๕ นางสาวชลธิชา  อนันทบริพงค ์

 ๑๔๘๓๖ นางชลัยพร  เชยชม 

 ๑๔๘๓๗ นางสาวชลิดา  มูเจะเตะ 

 ๑๔๘๓๘ นางชลิดา  อยู่ดี 

 ๑๔๘๓๙ นางชลิตา  อุเซง 

 ๑๔๘๔๐ นางสาวชวนชม  ทองคํา 

 ๑๔๘๔๑ นางชวนช่ืน  สูตรประจัน 

 ๑๔๘๔๒ นางสาวชวนิตา  แพร่ศรีสกุล 

 ๑๔๘๔๓ นางสาวชวาลา  บุญจิตต์ 

 ๑๔๘๔๔ นางชอุ่ม  ไชยรีย์ 

 ๑๔๘๔๕ นางสาวชัชปาณี  จินาภาค 

 ๑๔๘๔๖ นางชัญญา  อุคติ 

 ๑๔๘๔๗ นางสาวชานิสษา  หวันตาหลา 

 ๑๔๘๔๘ นางสาวชารีป๊ะ  โต๊ะแวอาลี 

 ๑๔๘๔๙ นางชิดชนก  ราฮิมมูลา 
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 ๑๔๘๕๒ นางสาวชีพ  บางพงศ์ 

 ๑๔๘๕๓ นางสาวชุติกาญจน์  ขุนทอง 
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 ๑๔๘๖๑ นางสาวชุติมา  มะลิสุวรรณ 
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 ๑๔๘๖๔ นางชุติมา  หมัดโซ๊ะ 

 ๑๔๘๖๕ นางสาวชุ่มจิตต์  แซ่ฉั่น 

 ๑๔๘๖๖ นางชุลีวรรณ  แก้วเรือง 

 ๑๔๘๖๗ นางโชตนา  เภาวิเศษ 

 ๑๔๘๖๘ นางสาวโชติกา  พูนพานิช 

 ๑๔๘๖๙ นางซบารียะห์  สามะ 

 ๑๔๘๗๐ นางสาวซรูไรดา  มอลอ 

 ๑๔๘๗๑ นางซอบารียะห์  แวมะ 
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 ๑๔๘๗๓ นางสาวซอบาห์  แม่กอง 

 ๑๔๘๗๔ นางซอลีห๊ะ  โต๊ะสะเล่ 

 ๑๔๘๗๕ นางสาวซัซวาน  เบ็ญมูซอ 
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 ๑๔๘๗๗ นางซัมสียะฮ์  บินอะะห์มัด 

 ๑๔๘๗๘ นางซัยตง  แวเตะ 

 ๑๔๘๗๙ นางซัยนับ  ปะดอ 

 ๑๔๘๘๐ นางสาวซัยนับ  สาและ 

 ๑๔๘๘๑ นางสาวซัลมา  อูมา 

 ๑๔๘๘๒ นางสาวซัลมาร์  ดาราแม 

 ๑๔๘๘๓ นางซากีเราะ  เจ๊ะเล็ม 

 ๑๔๘๘๔ นางซากีเราะ  ตาฮา 

 ๑๔๘๘๕ นางสาวซากีหย๊ะ  เด็งจิ 

 ๑๔๘๘๖ นางสาวซากูรา  เด็งลา 

 ๑๔๘๘๗ นางสาวซานีซะห์  สาแลแว 

 ๑๔๘๘๘ นางสาวซานียะห์  มะสะอาว 

 ๑๔๘๘๙ นางสาวซาบารียะห์  ลายี 

 ๑๔๘๙๐ นางสาวซาบีเราะ  บาโงแล 

 ๑๔๘๙๑ นางซาปีนะ  มะลีลาเต๊ะ 

 ๑๔๘๙๒ นางสาวซาปีนะ  สุหลง 

 ๑๔๘๙๓ นางซาฟีนะห์  เกอากะ 

 ๑๔๘๙๔ นางสาวซาฟีนี  ลาเต๊ะ 

 ๑๔๘๙๕ นางสาวซามีณา  วายะโยะ 

 ๑๔๘๙๖ นางซามีหย๊ะ  ดอเล๊าะ 

 ๑๔๘๙๗ นางซามีฮะห์  ยะอิง 

 ๑๔๘๙๘ นางสาวซารอ  อาแว 

 ๑๔๘๙๙ นางสาวซาราห์  บินเย๊าะ 

 ๑๔๙๐๐ นางซารินา  สาหัดสะตํา 

 ๑๔๙๐๑ นางสาวซารีด๊ะ  ดามัน 

 ๑๔๙๐๒ นางสาวซารีดา  เจะแมง 

 ๑๔๙๐๓ นางซารีนา  ตาเละ 

 ๑๔๙๐๔ นางซารีนา  วาแวนิ 

 ๑๔๙๐๕ นางซารีนา  สาแม 

 ๑๔๙๐๖ นางสาวซารีนา  อุเซ็ง 

 ๑๔๙๐๗ นางสาวซารีปะห์  ตาเฮร์ 

 ๑๔๙๐๘ นางซารีผะห์  ขาวทอง 

 ๑๔๙๐๙ นางสาวซารียา  สามะ 

 ๑๔๙๑๐ นางซารีฮัน  บือราเฮง 

 ๑๔๙๑๑ นางซาเร๊าะ  มะสาแม 

 ๑๔๙๑๒ นางซาวาลินี  มา 

 ๑๔๙๑๓ นางสาวซาวีญะ  วอลี 

 ๑๔๙๑๔ นางสาวซาวีลา  กาแบ 

 ๑๔๙๑๕ นางสาวซาอีดะห์  เจ๊ะเละ 

 ๑๔๙๑๖ นางสาวซีตีแซะเราะ  มูดอ 

 ๑๔๙๑๗ นางซีตีไซยีดะห์  สายวารี 

 ๑๔๙๑๘ นางสาวซีตีตีเสาะ  วานิ 

 ๑๔๙๑๙ นางสาวซีตีบีเดาะ  บากา 

 ๑๔๙๒๐ นางซีตีปาตีเมาะ  บาฮา 

 ๑๔๙๒๑ นางสาวซีตีปาตีเม๊าะ  กือนอ 

 ๑๔๙๒๒ นางสาวซีตีฟารีดาห์  ดือเร๊ะ 

 ๑๔๙๒๓ นางซีตียารอ  ยี่สุ่นทรง 

 ๑๔๙๒๔ นางซีตีรอฮานี  ไชยบุญมา 
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 ๑๔๙๒๕ นางสาวซีตีอัยชะห์  ยูโซ๊ะ 

 ๑๔๙๒๖ นางสาวซูซาน  ฮาแย 

 ๑๔๙๒๗ นางสาวซูนัยยะห์  หะยียุนุ 

 ๑๔๙๒๘ นางสาวซูนีตา  การี 

 ๑๔๙๒๙ นางซูไบด๊ะ  มือเย๊าะ 

 ๑๔๙๓๐ นางสาวซูไบดะห์  กาโฮง 

 ๑๔๙๓๑ นางสาวซูปียะห์  หะยีดาราแม 

 ๑๔๙๓๒ นางสาวซูมัยยา  อาแวโกะ 

 ๑๔๙๓๓ นางซูมายยะห์  สะแมดัม 

 ๑๔๙๓๔ นางสาวซูยานา  การีอูมา 

 ๑๔๙๓๕ นางซูรัยดา  ดือราแม 

 ๑๔๙๓๖ นางสาวซูรัยยา  รอยิง 

 ๑๔๙๓๗ นางสาวซูรีนา  เจ๊ะมะอูเซ็ง 

 ๑๔๙๓๘ นางสาวซูรีนา  มะมิง 

 ๑๔๙๓๙ นางสาวซูรีนา  เวาะมะ 

 ๑๔๙๔๐ นางซูรียะห์  โลหะสัณห์ 

 ๑๔๙๔๑ นางซูรียานี  อิสมาแอ 

 ๑๔๙๔๒ นางซูเรียตี  เจ๊ะเล๊าะ 

 ๑๔๙๔๓ นางซูเรียนา  บางปู 

 ๑๔๙๔๔ นางซูไรญา  จาเง๊าะ 

 ๑๔๙๔๕ นางสาวซูไรดา  เจ๊ะอูมา 

 ๑๔๙๔๖ นางซูไรดา  บากา 

 ๑๔๙๔๗ นางสาวซูไรดา  อาแว 

 ๑๔๙๔๘ นางซูไรน๊ะ  ลือบาสูลา 

 ๑๔๙๔๙ นางสาวซูไรยา  อามิง 

 ๑๔๙๕๐ นางสาวซูไลดา  ตะเย๊าะ 

 ๑๔๙๕๑ นางสาวซูวารีเย๊าะ  เจะโซะ 

 ๑๔๙๕๒ นางสาวซูวีลา  สะมายอ 

 ๑๔๙๕๓ นางสาวซูไหลา  บือราเฮง 

 ๑๔๙๕๔ นางสาวซูอาดา  สาและอารง 

 ๑๔๙๕๕ นางสาวซูไอนี  มะยาซิง 

 ๑๔๙๕๖ นางสาวซูไฮลา  บินเจะมุ 

 ๑๔๙๕๗ นางสาวเซาดะ  ดือราแม 

 ๑๔๙๕๘ นางสาวแซะเร๊าะ  เจะเล๊าะ 

 ๑๔๙๕๙ นางโซเฟีย  มะลี 

 ๑๔๙๖๐ นางโซเฟียห์  ลอเด็ง 

 ๑๔๙๖๑ นางโซรยา  จามจุรี 

 ๑๔๙๖๒ นางสาวโซฮานี  สาเล็ง 

 ๑๔๙๖๓ นางสาวไซตูน  มูเล็ง 

 ๑๔๙๖๔ นางไซนะ  หะมะ 

 ๑๔๙๖๕ นางสาวไซน๊ะ  บือเฮง 

 ๑๔๙๖๖ นางสาวไซนับ  ยูโซะ 

 ๑๔๙๖๗ นางไซนา  เหมมัน 

 ๑๔๙๖๘ นางสาวไซนาบ  มาแจ 

 ๑๔๙๖๙ นางสาวไซนุง  เจ๊ะเล๊าะ 

 ๑๔๙๗๐ นางไซนุง  ดอเล๊าะ 

 ๑๔๙๗๑ นางสาวไซหนับ  บือโต 

 ๑๔๙๗๒ นางไซหนับ  หะยีมือลี 

 ๑๔๙๗๓ นางสาวญาณ์นภัส  แดงกระจ่าง 

 ๑๔๙๗๔ นางญาณิศา  พิลาศรี 

 ๑๔๙๗๕ นางญานิกา  นุ้ยสุภาพ 

 ๑๔๙๗๖ นางสาวญีฮาดา  ดือราแม 
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 ๑๔๙๗๗ นางสาวฎัชดาวรรณ  ขุนศร ี

 ๑๔๙๗๘ นางสาวฎายิน  พรหมจันทร ์

 ๑๔๙๗๙ นางฐปณีย์  เทพไชย 

 ๑๔๙๘๐ นางสาวฐาปนี  เมฆมูสิก 

 ๑๔๙๘๑ นางสาวฐาปาณีย์  นิเดร์ฮะ 

 ๑๔๙๘๒ นางสาวฐิตะวัน  ขวัญแดง 

 ๑๔๙๘๓ นางสาวฐิตารีย์  ศรีสุรัตน ์

 ๑๔๙๘๔ นางฐิติกานต์  มุทาพร 

 ๑๔๙๘๕ นางฐิติกานต์  รุณหิวา 

 ๑๔๙๘๖ นางสาวฐิตินันท์  ช่างสอน 

 ๑๔๙๘๗ นางฐิตินันท์  หะยะมิน 

 ๑๔๙๘๘ นางสาวฐิติมดี  อาพัทธนานนท ์

 ๑๔๙๘๙ นางฐิติมา  คงคากุล 

 ๑๔๙๙๐ นางสาวฐิติมา  ทิพากรเกียรติ 

 ๑๔๙๙๑ นางสาวฐิติมา  เทพญา 

 ๑๔๙๙๒ นางสาวฐิติมา  พงศ์นวเลิศปัญญา 

 ๑๔๙๙๓ นางฐิติมา  เพ็งภัตรา 

 ๑๔๙๙๔ นางฐิติยาณี  ลาภวัติวงศ ์

 ๑๔๙๙๕ นางสาวณชนก  สุวรรณหล่ิม 
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 ๑๕๐๐๕ นางณัฐชยา  ทองลาภ 

 ๑๕๐๐๖ นางสาวณัฐชา  หะ 

 ๑๕๐๐๗ นาง  ณัฐณิชา  มณีกุล 

 ๑๕๐๐๘ นางณัฐติกา  แก้วพิมพ์ 
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 ๑๕๐๑๐ นางสาวณัฐธวดี  บางลอย 
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 ๑๕๐๑๒ นางณัฐนี  หะยีสะอิ 

 ๑๕๐๑๓ นางณัฐพร  กาเดร์ 

 ๑๕๐๑๔ นางณัฐพร  ประภัศร 

 ๑๕๐๑๕ นางณัฐพร  อ่ิมอุไร 

 ๑๕๐๑๖ นางสาวณัฐพัชร์  อมาตยพันธุ ์

 ๑๕๐๑๗ นางสาวณัฐยา  กระแจ่ม 

 ๑๕๐๑๘ นางณัฐยา  ศานติประเสริฐ 

 ๑๕๐๑๙ นางณัฐวรรณ  ธรรมโชต ิ

 ๑๕๐๒๐ นางณัฐวิกา  วาบา   

 ๑๕๐๒๑ นางณัฐิณี  พรหมประสิทธิ ์

 ๑๕๐๒๒ นางสาวณัฐินี  โมพันธุ ์

 ๑๕๐๒๓ นางณัฐิมา  แท่นปาน 

 ๑๕๐๒๔ นางณาตยา  จันแดง 

 ๑๕๐๒๕ นางสาวณาฤมาร์  เจะอารง 

 ๑๕๐๒๖ นางณิชกานต์  คําคง 

 ๑๕๐๒๗ นางณิชมน  พัฒนพงศ ์

 ๑๕๐๒๘ นางณิชารีย์  วิวรรธน์วงศ ์
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 ๑๕๐๒๙ นางดรุณี  ดะเซ็ง 

 ๑๕๐๓๐ นางดรุณี  หยงสตาร ์

 ๑๕๐๓๑ นางสาวดวงกมล  จิตประวัติ 

 ๑๕๐๓๒ นางดวงกมล  มินขาว 

 ๑๕๐๓๓ นางดวงแข  สติตรง 

 ๑๕๐๓๔ นางดวงแข  สุขด ี

 ๑๕๐๓๕ นางดวงใจ  แก้วมณ ี

 ๑๕๐๓๖ นางดวงใจ  เพ็ชรศร ี

 ๑๕๐๓๗ นางดวงใจ  รัตนบุร ี

 ๑๕๐๓๘ นางดวงใจ  สัตรัตน ์

 ๑๕๐๓๙ นางดวงใจ  อรัญทิพย ์

 ๑๕๐๔๐ นางสาวดวงดาว  ก่ิงเกษ 

 ๑๕๐๔๑ นางดวงเดือน  บุญพิพัฒน ์

 ๑๕๐๔๒ นางสาวดวงพร  ศรีสวัสดิ ์

 ๑๕๐๔๓ นางสาวดวงมณี  จงรักษ์ 

 ๑๕๐๔๔ นางดวงมน  จิตร์จํานงค ์

 ๑๕๐๔๕ นางสาวดวงยิหวา  อุตรสินธุ ์

 ๑๕๐๔๖ นางสาวดวงฤทัย  ชํานาญเพาะ 

 ๑๕๐๔๗ นางดัชนี  ทองช่วย 

 ๑๕๐๔๘ นางสาวดามีละ  หนูผุด 

 ๑๕๐๔๙ นางสาวดารีซ๊ะ  แบรอสะแม   

 ๑๕๐๕๐ นางสาวดาลีลา  อาหมัด 

 ๑๕๐๕๑ นางสาวดาวาตี  แวโดะ 

 ๑๕๐๕๒ นางสาวดาวียะห์  อาแด 

 ๑๕๐๕๓ นางสาวดียานา  สะอิ 

 ๑๕๐๕๔ นางดุจดาว  หลักทอง 

 ๑๕๐๕๕ นางดุษฎี  บุญรักษ์ 

 ๑๕๐๕๖ นางดุษฎี  บุญศรีเจริญ 

 ๑๕๐๕๗ นางสาวดุษฎี  เพ็ชรมงคล 

 ๑๕๐๕๘ นางดุษฎี  สมสิทธิ์ 

 ๑๕๐๕๙ นางดุษฎี  หม่ืนสิทธิ์ 

 ๑๕๐๖๐ นางสาวดุษณ์ดาว  เลิศพิพัฒน ์

 ๑๕๐๖๑ นางดุษณี  อีแต 

 ๑๕๐๖๒ นางดุสดี  นิ่มรัตน ์

 ๑๕๐๖๓ นางสาวดูรีนะห์  ตูแกบือซี 

 ๑๕๐๖๔ นางดูไรนี  ขวัญคาวิน 

 ๑๕๐๖๕ นางเดือนดารา  ทองหลอม 

 ๑๕๐๖๖ นางแดง  เอียดเจริญ 

 ๑๕๐๖๗ นางแดนะ  มะโระ 

 ๑๕๐๖๘ นางแดนุง  คอแล 

 ๑๕๐๖๙ นางสาวตปนีย์  วงศ์รักษ์ 

 ๑๕๐๗๐ นางตรัยมาส  คงเรือง 

 ๑๕๐๗๑ นางสาวตรีฤทยั  ไชยแพทย ์

 ๑๕๐๗๒ นางตรึงใจ  บัวสมศรี 

 ๑๕๐๗๓ นางสาวต่วนนูรดีา  ลงสารี 

 ๑๕๐๗๔ นางสาวต่วนนูฮายาตี  ลอจิ 

 ๑๕๐๗๕ นางต่วนปารีดา  โต๊ะอีแม 

 ๑๕๐๗๖ นางต่วนยามีลา  อัลอิดรุส 

 ๑๕๐๗๗ นางต่วนเยาะ  สาแม 

 ๑๕๐๗๘ นางสาวต่วนรอซีดาห์  ลอจิ 

 ๑๕๐๗๙ นางต่วนรอเมาะ  ตงคอมอง 

 ๑๕๐๘๐ นางสาวต่วนอัมนะห์  อีแยบาซอ 
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 ๑๕๐๘๑ นางต่วนอาซีซะ  จาหลง 

 ๑๕๐๘๒ นางสาวต่วนอาอีสะห์  ไซอุมา 

 ๑๕๐๘๓ นางสาวต่วนฮายาตี  จะนือรง 

 ๑๕๐๘๔ นางสาวตอยีบ๊ะ  บือราเฮง 

 ๑๕๐๘๕ นางตอยีบ๊ะ  บุญยาวีร์ 

 ๑๕๐๘๖ นางสาวตอยีบะห์  หะยีหะมะ 

 ๑๕๐๘๗ นางสาวตอหิเราะ  ลาเต๊ะ 

 ๑๕๐๘๘ นางสาวตอฮีเราะ  ดือเระ 

 ๑๕๐๘๙ นางติ๋ว  ภูมิพัฒน ์

 ๑๕๐๙๐ นางตีก๊ะ  ดํากระบ่ี 

 ๑๕๐๙๑ นางสาวตีซัน  มะนอ 

 ๑๕๐๙๒ นางตีรณี  กําภู 

 ๑๕๐๙๓ นางตุแวนูรีซัน  นิเตะ   

 ๑๕๐๙๔ นางสาวตูแวซือนะห์  นิแม 

 ๑๕๐๙๕ นางตูแวสือนะ  เจ๊ะเล๊าะ 

 ๑๕๐๙๖ นางเต็มเดือน  เต้าแก้ว 

 ๑๕๐๙๗ นางสาวเตือนใจ  ใจดี 

 ๑๕๐๙๘ นางสาวถกลรัตน์  ทองได้หนู 

 ๑๕๐๙๙ นางสาวถนอมนวล  ศรีแดง 

 ๑๕๑๐๐ นางถาวรมาศ  เมืองจันทร์ 

 ๑๕๑๐๑ นางสาวถาวรินทร  รักษ์บํารุง 

 ๑๕๑๐๒ นางสาวถาวี  ราษฎร์บํารุง 

 ๑๕๑๐๓ นางสาวทยภร  กระมุท 

 ๑๕๑๐๔ นางทวีพร  เจียรบุตร ์

 ๑๕๑๐๕ นางสาวทวีลาภ  จันทร 

 ๑๕๑๐๖ นางทศณี  โนร ี

 ๑๕๑๐๗ นางทองคํา  พงศ์พัฒนะพฤทธิ ์

 ๑๕๑๐๘ นางสาวทับทิม  บุญทอง 

 ๑๕๑๐๙ นางทัศณยีา  สาอิ 

 ๑๕๑๑๐ นางสาวทัศนา  เทพทอง 

 ๑๕๑๑๑ นางสาวทัศนาภรณ์  โคตนั 

 ๑๕๑๑๒ นางสาวทัศนีย์  แก้วสามเขียว 

 ๑๕๑๑๓ นางทัศนีย์  เครือแก้ว 

 ๑๕๑๑๔ นางทัศนีย์  ตาเละ 

 ๑๕๑๑๕ นางทัศนีย์  นิลวิสุทธิ ์

 ๑๕๑๑๖ นางทัศนีย์  บานแย้ม 

 ๑๕๑๑๗ นางสาวทัศนีย์  บุญยะรัตน ์

 ๑๕๑๑๘ นางทัศนีย์  แยบคาย 

 ๑๕๑๑๙ นางสาวทัศนีย์  ฤกษ์สโมสร 

 ๑๕๑๒๐ นางทัศนีย์  ศิริรตัน ์

 ๑๕๑๒๑ นางทัศนีย์  หามะ 

 ๑๕๑๒๒ นางทานตะวัน  อาภารัตนคุณ 

 ๑๕๑๒๓ นางสาวทิฆัมพร  วิวัฒนาประสิทธิ ์

 ๑๕๑๒๔ นางสาวทิตยา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๕๑๒๕ นางทิพณภา  ต่างใจ 

 ๑๕๑๒๖ นางทิพยว์ิภา  จินากุล 

 ๑๕๑๒๗ นางสาวทิพวรรณ  สีตะพงศ ์

 ๑๕๑๒๘ นางทิพวัลย์  จะโรจน์หยา 

 ๑๕๑๒๙ นางทิวา  นุ้ยมา 

 ๑๕๑๓๐ นางทิวาพร  สังสิทธิเสถยีร 

 ๑๕๑๓๑ นางสาวทิศา  ทองบุญ 

 ๑๕๑๓๒ นางสาวทีรนุช  ล้ีวงศ์ตระกูล 
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 ๑๕๑๓๓ นางสาวเทวลิน  พรหมศิริ 

 ๑๕๑๓๔ นางเทวี  ทองแดง  คาร์ริลา 

 ๑๕๑๓๕ นางสาวเทียนศิริ  ทวีผลทรพัย ์

 ๑๕๑๓๖ นางธนพร  แงะสัมฤทธิ ์

 ๑๕๑๓๗ นางธนพร  แมนสกุล 

 ๑๕๑๓๘ นางสาวธนพร  เล๊ะสัน 

 ๑๕๑๓๙ นางธนภรณ์  ปานทอง 

 ๑๕๑๔๐ นางธนมล  ศรีมันตะ 

 ๑๕๑๔๑ นางสาวธนันท์ลดา  หัดขะเจ 

 ๑๕๑๔๒ นางสาวธนิตา  ป่ินสงคราม 

 ๑๕๑๔๓ นางสาวธนิศตา  แซ่หวั่ง 

 ๑๕๑๔๔ นางธนิษฐา  พัฒนกิจ 

 ๑๕๑๔๕ นางธนุสรา  เหล่าเจริญสุข 

 ๑๕๑๔๖ นางธมลวรรณ  สําราญสุข 

 ๑๕๑๔๗ นางสาวธรรญชนก  จักรกาญจน์ 

 ๑๕๑๔๘ นางธวัลรัตน์  จุมพลทศัพร 

 ๑๕๑๔๙ นางธวัลรัตน์  ว่องกมลปฏิญญา 

 ๑๕๑๕๐ นางธัญชนก  แดงเย็น 

 ๑๕๑๕๑ นางสาวธัญชนก  สงวนพงษ์ 

 ๑๕๑๕๒ นางสาวธัญญลักษณ์  เคนท้าว 

 ๑๕๑๕๓ นางสาวธัญญลักษณ์  ไชยแพทย ์

 ๑๕๑๕๔ นางสาวธัญญา  แซ่เอ้ียว 

 ๑๕๑๕๕ นางสาวธัญญา  มามวลทรัพย ์

 ๑๕๑๕๖ นางสาวธัญมน  อัษฎาภางกูร 

 ๑๕๑๕๗ นางสาวธัญวรัตม์  บูสาเร๊ะ 

 ๑๕๑๕๘ นางธัญสมร  สุวรรณ ์

 ๑๕๑๕๙ นางธันย์ชนก  กัจฉุวิโร 

 ๑๕๑๖๐ นางธันย์ชนก  อาภรณ์ 

 ๑๕๑๖๑ นางธันยนนัท์  โชติวราธนศักดิ ์

 ๑๕๑๖๒ นางธันยพร  ไกรเทพ 

 ๑๕๑๖๓ นางสาวธารรัตน์  แซ่ล้ิม 

 ๑๕๑๖๔ นางธาริณี  มูดอ 

 ๑๕๑๖๕ นางธารีรัตน์  เผ่าจินดา 

 ๑๕๑๖๖ นางธิดา  กะลูแป 

 ๑๕๑๖๗ นางธิดา  ธีรรัฐกรพงค ์

 ๑๕๑๖๘ นางธิดากาญจน์  คงมาก 

 ๑๕๑๖๙ นางสาวธิดารัตน์  นาคบุตร 

 ๑๕๑๗๐ นางสาวธิดารัตน์  พงษ์กาบ 

 ๑๕๑๗๑ นางสาวธิดารัตน์  วิชัยดิษฐ 

 ๑๕๑๗๒ นางสาวธิติมา  สุขเกษม 

 ๑๕๑๗๓ นางสาวธีรนันท์  อุนันท์จันทร ์

 ๑๕๑๗๔ นางธีรสุดา  ประเสริฐ 

 ๑๕๑๗๕ นางสาวธีราพร  พ่อค้า 

 ๑๕๑๗๖ นางสาวนงนภัส  แก้วชาฎก 

 ๑๕๑๗๗ นางนงนภัส  เทพรักษ์ 

 ๑๕๑๗๘ นางสาวนงนิตย์  จงจิระศิร ิ

 ๑๕๑๗๙ นางสาวนงนุช  คงประเสริฐ 

 ๑๕๑๘๐ นางนงนุช  ภูมาชีพ 

 ๑๕๑๘๑ นางนงนุช  วงศ์สินชวน 

 ๑๕๑๘๒ นางนงเยาว์  เชาว์ชะตา 

 ๑๕๑๘๓ นางสาวนงเยาว์  ภัทรชนม์ 

 ๑๕๑๘๔ นางนงเยาว์  วิกรัยเจริญยิ่ง 
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 ๑๕๑๘๕ นางนงเยาว์  สุจริต 

 ๑๕๑๘๖ นางนงลักษณ์  ชิดเชื้อ 

 ๑๕๑๘๗ นางสาวนญาดา  ขวัญทอง 

 ๑๕๑๘๘ นางนพคุณ  บุญแนบ 

 ๑๕๑๘๙ นางนภสร  ศรีหาวงศ์ 

 ๑๕๑๙๐ นางสาวนภัสสร  เพชรมณี 

 ๑๕๑๙๑ นางนภา  แววภักดี 

 ๑๕๑๙๒ นางนภาพร  จารุรักษา 

 ๑๕๑๙๓ นางสาวนภาพร  จุทอง 

 ๑๕๑๙๔ นางนภาพร  ดิกิจ 

 ๑๕๑๙๕ นางนภาเพ็ญ  ทองจินดา 

 ๑๕๑๙๖ นางสาวนภารัตน ์ ไวยเจริญ 

 ๑๕๑๙๗ นางนรารัตน์  พรหมเกิด 

 ๑๕๑๙๘ นางนราวดี  ณ  รังษี 

 ๑๕๑๙๙ นางสาวนราวดี  โลหะจินดา 

 ๑๕๒๐๐ นางนริศรา  เก้ือมา 

 ๑๕๒๐๑ นางสาวนริศรา  ขุนดุเร๊ะ 

 ๑๕๒๐๒ นางสาวนริศรา  ปะแตบือแน 

 ๑๕๒๐๓ นางนริศรา  สะอุดี 

 ๑๕๒๐๔ นางสาวนริศรา  หนีหะ 

 ๑๕๒๐๕ นางสาวนริศรา  แหอะหลี 

 ๑๕๒๐๖ นางสาวนริศรา  เฮมเบีย 

 ๑๕๒๐๗ นางสาวนรสิสา  สาเรส 

 ๑๕๒๐๘ นางสาวนริสา  กล่ินเขียว 

 ๑๕๒๐๙ นางสาวนฤภร  จันทรักษ์ 

 ๑๕๒๑๐ นางนฤมล  เพชรหัวบัว 

 ๑๕๒๑๑ นางสาวนฤมล  ศุภศรี 

 ๑๕๒๑๒ นางสาวนฤมล  สายศรีโกศล 

 ๑๕๒๑๓ นางนลินนารถ  เจ๊ะแว 

 ๑๕๒๑๔ นางสาวนลินภัสร์  วราทิพยธ์นากุล 

 ๑๕๒๑๕ นางนลินา  มิง 

 ๑๕๒๑๖ นางนวมน  จันทร์กล่ิน 

 ๑๕๒๑๗ นางสาวนวรัตน์  ธรรมทัศน ์

 ๑๕๒๑๘ นางนวลน้อย  เมืองชนะพวง 

 ๑๕๒๑๙ นางสาวนวลอนงค์  นิลอุบล 

 ๑๕๒๒๐ นางนวอร  นรานุกูล 

 ๑๕๒๒๑ นางน้อย  ไชยเทพ 

 ๑๕๒๒๒ นางน้อย  ทองบุญล้อม 

 ๑๕๒๒๓ นางนอร์อัยนี  หะยีแวสามะ 

 ๑๕๒๒๔ นางสาวนะดา  ศรีสมบูรณ์ 

 ๑๕๒๒๕ นางสาวนัซมี  เส็นและ 

 ๑๕๒๒๖ นางสาวนัฐธวรรณ  งามแข 

 ๑๕๒๒๗ นางนัฐวดี  ทองใบเพ็ชร 

 ๑๕๒๒๘ นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์ 

 ๑๕๒๒๙ นางสาวนัทธมน  ราชเสน 

 ๑๕๒๓๐ นางสาวนันทนา  บุญไชยสุริยา 

 ๑๕๒๓๑ นางสาวนันทวรรณ  อัมภรัตน ์

 ๑๕๒๓๒ นางนันทา  แววสง่า 

 ๑๕๒๓๓ นางสาวนันทิดา  ศักรานุกิจ 

 ๑๕๒๓๔ นางนันทิพฒัน์  รัตนบุญ 

 ๑๕๒๓๕ นางนันทิมา  แวสะแลแม 

 ๑๕๒๓๖ นางสาวนันทิยา  กล่ินสมหวัง 



 หน้า   ๓๔๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๕๒๓๗ นางสาวนันทิยา  ศรีบวรววิัฒน ์

 ๑๕๒๓๘ นางนันทยิา  แวโน๊ะ 

 ๑๕๒๓๙ นางนัยน์ปพร  ปริวัตรพันธ ์

 ๑๕๒๔๐ นางนัยนา  ฤทธิภักด ี

 ๑๕๒๔๑ นางนัยนา  สะนิ 

 ๑๕๒๔๒ นางนัยเนตร  มณีรัตน ์

 ๑๕๒๔๓ นางนัสซือเราะ  แวดือเระ 

 ๑๕๒๔๔ นางสาวนัสรอช  การี 

 ๑๕๒๔๕ นางนัสรีนี  ยูแมน 

 ๑๕๒๔๖ นางสาวนัสรีย๊ะห์  บิลเส็ม 

 ๑๕๒๔๗ นางนาซารี  ยะฝาด 

 ๑๕๒๔๘ นางนาซีบาห์  กูจิ 

 ๑๕๒๔๙ นางสาวนาซีฟะห์  ลาเตะ 

 ๑๕๒๕๐ นางสาวนาซีมะห์  อาลี 

 ๑๕๒๕๑ นางนาซีเราะห์  มะนา 

 ๑๕๒๕๒ นางนาซีลา  สาเหาะ   

 ๑๕๒๕๓ นางนาเซอรียา  อาเก็บอุไร 

 ๑๕๒๕๔ นางนาฏอนงค์  ชุมไหม 

 ๑๕๒๕๕ นางสาวนาดียา  ยูโซะ 

 ๑๕๒๕๖ นางนาดียา  แลเม๊าะ 

 ๑๕๒๕๗ นางสาวนาตริยา  นอบแก้ว 

 ๑๕๒๕๘ นางนาตีกะห์  ยีลูมา 

 ๑๕๒๕๙ นางสาวนาตือเราะ  เวาะเด็ง 

 ๑๕๒๖๐ นางนาถยา  ปานเกิด 

 ๑๕๒๖๑ นางนาบีซะห์  ไสสากา 

 ๑๕๒๖๒ นางสาวนาปีสะ  บิง 

 ๑๕๒๖๓ นางนายีบ๊ะห์  อีสอ 

 ๑๕๒๖๔ นางสาวนารีมาน  วามะ 

 ๑๕๒๖๕ นางนารีรัตน์  แตปูซู 

 ๑๕๒๖๖ นางสาวนารีรัตน์  วัฒนเวฬุ 

 ๑๕๒๖๗ นางนารีรัตน์  เสือแสง 

 ๑๕๒๖๘ นางสาวนารีสา  ยาลา 

 ๑๕๒๖๙ นางสาวนารีสา  หะยีสาเมาะ 

 ๑๕๒๗๐ นางนาวัล  แวอาแซ 

 ๑๕๒๗๑ นางสาวนาวิกา  เพ็งจันทร ์

 ๑๕๒๗๒ นางนาวีฮา  ยูเปาะนะ 

 ๑๕๒๗๓ นางน้ําทิพย์  อ่อนชด 

 ๑๕๒๗๔ นางน้ําฝน  จันทรสกุล 

 ๑๕๒๗๕ นางสาวนิกัสหม๊ะ  นิเดร์หะ 

 ๑๕๒๗๖ นางสาวนิฆอยรียะห์  มุสตาฟา 

 ๑๕๒๗๗ นางสาวนิชาภัทร  ขยัน 

 ๑๕๒๗๘ นางนิชาภา  พฤกษวัลต์ 

 ๑๕๒๗๙ นางสาวนิฐิพรรณ  ค้ําชู 

 ๑๕๒๘๐ นางสาวนิดา  นิหลง 

 ๑๕๒๘๑ นางนิดา  สาและ 

 ๑๕๒๘๒ นางนิเด๊าะ  กาลูแป 

 ๑๕๒๘๓ นางนิตติกา  ศรีทอง 

 ๑๕๒๘๔ นางนิตย์  ยะโก๊ะ 

 ๑๕๒๘๕ นางนิตยา  กฤตศิลป์ 

 ๑๕๒๘๖ นางสาวนิตยา  แก่นทอง 

 ๑๕๒๘๗ นางนิตยา  แก้วน้อย 

 ๑๕๒๘๘ นางนิตยา  จินดาดํารงเวช 
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 ๑๕๒๘๙ นางสาวนิตยา  ใจดี 

 ๑๕๒๙๐ นางนิตยา  แม็คแนล 

 ๑๕๒๙๑ นางสาวนิตยา  สืบประดิษฐ์ 

 ๑๕๒๙๒ นางนิตยา  เหตุเหล๊าะ 

 ๑๕๒๙๓ นางนิตยา  อังศุกาญจนกุล 

 ๑๕๒๙๔ นางนิตยา  อูมูดี 

 ๑๕๒๙๕ นางสาวนิติธร  วรรณกลัด 

 ๑๕๒๙๖ นางนิติพร  สุนทรนนท ์

 ๑๕๒๙๗ นางนิทรา  อินกะโผะ 

 ๑๕๒๙๘ นางนินุรมา  สิติเลาะ 

 ๑๕๒๙๙ นางสาวนินูรีหซ๊ะ  นิเดร์หะ 

 ๑๕๓๐๐ นางสาวนิปาตีเมาะ  หะยีหามะ 

 ๑๕๓๐๑ นางสาวนิพาดีละห์  แวนามะกัน 

 ๑๕๓๐๒ นางนิพาพรรณ  ชุมทอง 

 ๑๕๓๐๓ นางสาวนิฟาตมะห์  มะกาเจ 

 ๑๕๓๐๔ นางสาวนิฟาตีม๊ะห์  โตะโงะ 

 ๑๕๓๐๕ นางสาวนิฟาตีฮาห์  สนิ   

 ๑๕๓๐๖ นางนิภา  จันทบดี 

 ๑๕๓๐๗ นางนิภา  บัวทอง 

 ๑๕๓๐๘ นางนิภา  ป่ินทองพันธ์ 

 ๑๕๓๐๙ นางนภิา  สหวิริยะสิน 

 ๑๕๓๑๐ นางนิภาพร  ธนูสังข ์

 ๑๕๓๑๑ นางสาวนิภาพร  สาและ 

 ๑๕๓๑๒ นางสาวนิภาพร  อินธุระ 

 ๑๕๓๑๓ นางนิมารีย๊ะ  โว๊ะ 

 ๑๕๓๑๔ นางสาวนิเมาะ  นิกูโน 

 ๑๕๓๑๕ นางนิยดา  กระจายเกียรติ 

 ๑๕๓๑๖ นางนิรชา  ส่งแสง 

 ๑๕๓๑๗ นางสาวนิรมล  สุไลมาน 

 ๑๕๓๑๘ นางสาวนิรวรรณ  สอดส่อง 

 ๑๕๓๑๙ นางนิรวรรณา  ยาชะรัด 

 ๑๕๓๒๐ นางนิรอปีเสาะ  บินสอาด 

 ๑๕๓๒๑ นางสาวนิรอมละห์  มะวี 

 ๑๕๓๒๒ นางสาวนิรัติศัย  เพชรสุภา 

 ๑๕๓๒๓ นางนิรุซณี  เจะมะ 

 ๑๕๓๒๔ นางนิลนาถ  อาแซ 

 ๑๕๓๒๕ นางนิลวรรณ  ศิริมัญจา 

 ๑๕๓๒๖ นางสาวนิลาฏีฟะ  ดือราแม 

 ๑๕๓๒๗ นางนิลาตีปะห์  สุหลง 

 ๑๕๓๒๘ นางนิลาวัน  เบ็ญฮาวัน 

 ๑๕๓๒๙ นางนิลุบล  มณีรัตน์ 

 ๑๕๓๓๐ นางสาวนิศากร  ทองนอก 

 ๑๕๓๓๑ นางสาวนิศาชล  นวลแก้ว 

 ๑๕๓๓๒ นางนิศานาถ  เผ่าพิมล 

 ๑๕๓๓๓ นางนิศารัตน์  ร่างสีคง 

 ๑๕๓๓๔ นางสาวนิษฐา  ทองวิเศษ 

 ๑๕๓๓๕ นางสาวนิสภร  พรหมจันทร ์

 ๑๕๓๓๖ นางสาวนิสรีน  หะยีกือจิ 

 ๑๕๓๓๗ นางนิสา  เพชรยอด 

 ๑๕๓๓๘ นางสาวนิสุไลดา  นิโซะ 

 ๑๕๓๓๙ นางสาวนิอาซียะห์  เจะเละ 

 ๑๕๓๔๐ นางสาวนิฮายาตี  ดายอดาลี 
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 ๑๕๓๔๑ นางสาวนิฮารีซาวาตี  นิอารง 

 ๑๕๓๔๒ นางสาวนีนา  อิสมิง 

 ๑๕๓๔๓ นางสาวนีรณา  จ่าทองคํา 

 ๑๕๓๔๔ นางสาวนีรนุช  เละสัน 

 ๑๕๓๔๕ นางนีรีฎา  วาเต๊ะ 

 ๑๕๓๔๖ นางนุกูล  สว่างเย็น 

 ๑๕๓๔๗ นางนุงนุช  ชีวะกุล 

 ๑๕๓๔๘ นางนุจรี  เปาะอีแต 

 ๑๕๓๔๙ นางนุชนาฎ  เข็มทอง 

 ๑๕๓๕๐ นางนุชนาด  แซ่คู 

 ๑๕๓๕๑ นางนุชนาถ  สาและ 

 ๑๕๓๕๒ นางนุชนารถ  โรจนอุดมศาสตร ์

 ๑๕๓๕๓ นางสาวนุชนารถ  เหมเทพ 

 ๑๕๓๕๔ นางสาวนุชรัตน์  จันทโร 

 ๑๕๓๕๕ นางนุชา  ใจเย็น 

 ๑๕๓๕๖ นางสาวนุรฟาซีลา  สะเม๊าะ 

 ๑๕๓๕๗ นางสาวนุรมา  สาอิ 

 ๑๕๓๕๘ นางสาวนุรอัซม่ีย์  สาดีน 

 ๑๕๓๕๙ นางนุรอาซียะห์  สะแปะดิง 

 ๑๕๓๖๐ นางสาวนุรอาซียะห์  อับดุลเลาะ 

 ๑๕๓๖๑ นางสาวนุรอามีลา  เจ๊ะอารง 

 ๑๕๓๖๒ นางสาวนุรอายนี  ยูโซะ 

 ๑๕๓๖๓ นางสาวนุรอีมานี  หะยีอาแว 

 ๑๕๓๖๔ นางสาวนุรไอนี  กาซอ 

 ๑๕๓๖๕ นางสาวนุรฮายาตี  บัวหลวง 

 ๑๕๓๖๖ นางสาวนุรฮายาตี  เบญหะมะ 

 ๑๕๓๖๗ นางนุรฮายาตี  มะดีเย๊าะ 

 ๑๕๓๖๘ นางสาวนุรีด๊ะ  ดีหะมะ 

 ๑๕๓๖๙ นางนุรีหะ  ระยะไมตรี 

 ๑๕๓๗๐ นางนุรุนมา  เจ๊ะโส๊ะ 

 ๑๕๓๗๑ นางสาวนุวรรณ  ทับเทีย่ง 

 ๑๕๓๗๒ นางนุสนาวาตี  อาละ 

 ๑๕๓๗๓ นางสาวนุสรา  แดงสุข 

 ๑๕๓๗๔ นางสาวนุสรา  โต๊ะเซะ 

 ๑๕๓๗๕ นางสาวนุสรา  หนุหมาน 

 ๑๕๓๗๖ นางนุสเราะห์  มะโระ 

 ๑๕๓๗๗ นางนุอาซียะห์  หะยีสะนิ 

 ๑๕๓๗๘ นางสาวนูรซัยดา  ยือเร๊าะ 

 ๑๕๓๗๙ นางสาวนูรมา  ราวอ 

 ๑๕๓๘๐ นางสาวนูรมา  จะปะกิยา 

 ๑๕๓๘๑ นางสาวนูร์ลัยลา  คารี 

 ๑๕๓๘๒ นางสาวนูรไลลา  แวสะมาแอ 

 ๑๕๓๘๓ นางนูรอัยนี  เรืองจรูญศร ี

 ๑๕๓๘๔ นางสาวนูรอัยนี  หะยีอาแว 

 ๑๕๓๘๕ นางนูรอาซีกีน  ยีสมัน 

 ๑๕๓๘๖ นางสาวนูรไอนา  ดารามาลย์ 

 ๑๕๓๘๗ นางนูรไอนี  สามะ 

 ๑๕๓๘๘ นางสาวนูรไอนี  หมาดหมีน 

 ๑๕๓๘๙ นางสาวนูรฮัยยา  บาดง 

 ๑๕๓๙๐ นางสาวนูรฮาซีกิง  สุริยะ 

 ๑๕๓๙๑ นางสาวนูรฮานาน  อูซิน 

 ๑๕๓๙๒ นางนูรฮามีซ๊ะ  สลําเหม 
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 ๑๕๓๙๓ นางสาวนูรฮายาตี  กะลุบี 

 ๑๕๓๙๔ นางนูรฮายาตี  มะอูเซ็ง 

 ๑๕๓๙๕ นางสาวนูรฮายาตี  สะอิ 

 ๑๕๓๙๖ นางนูริน  ดือเร๊ะ 

 ๑๕๓๙๗ นางสาวนูริลฮานา  ตระกูลรักษา 

 ๑๕๓๙๘ นางสาวนูรีซะ  ลาเตะ 

 ๑๕๓๙๙ นางสาวนูรีซ๊ะ  กรือมอ 

 ๑๕๔๐๐ นางสาวนูรีซะห์  กาเซะ 

 ๑๕๔๐๑ นางสาวนูรีซะห์  สะนิ 

 ๑๕๔๐๒ นางสาวนูรีซัน  ดาโอะ 

 ๑๕๔๐๓ นางสาวนูรีซัน  ตีโด 

 ๑๕๔๐๔ นางสาวนูรีซัน  มะเด็ง 

 ๑๕๔๐๕ นางสาวนูรีซัน  มะและ 

 ๑๕๔๐๖ นางนูรีซัน  สะหะ 

 ๑๕๔๐๗ นางสาวนูรีซัน  อิสเฮาะ 

 ๑๕๔๐๘ นางสาวนูรีซา  สะมะแอ 

 ๑๕๔๐๙ นางนูรีดา  กะลุบี 

 ๑๕๔๑๐ นางนูรีดา  บุตรสมัน 

 ๑๕๔๑๑ นางสาวนูรีดา  มีดามี 

 ๑๕๔๑๒ นางนูรีดา  สะแลแม 

 ๑๕๔๑๓ นางสาวนูรีดา  ฮายอ 

 ๑๕๔๑๔ นางสาวนูรีมาน  ปะจู 

 ๑๕๔๑๕ นางสาวนูรีมาลย์  สะมาแอ 

 ๑๕๔๑๖ นางนูรียะ  นิสน ิ

 ๑๕๔๑๗ นางนูรียะ  สะอะ 

 ๑๕๔๑๘ นางสาวนูรีย๊ะ  กือมอ 

 ๑๕๔๑๙ นางสาวนูรีย๊ะ  มะแซ 

 ๑๕๔๒๐ นางสาวนูรียะห์  เจะมะ 

 ๑๕๔๒๑ นางสาวนูรียะห์  เจะแมง 

 ๑๕๔๒๒ นางสาวนูรียะห์  เจะอุบง 

 ๑๕๔๒๓ นางสาวนูรียะห์  ยูโซะ 

 ๑๕๔๒๔ นางสาวนูรียะห์  เวาะโละ 

 ๑๕๔๒๕ นางสาวนูรียะห์  แวบือราเฮง 

 ๑๕๔๒๖ นางนูรียะห์  หะยีแยนา 

 ๑๕๔๒๗ นางสาวนูรียะห์  หะแว 

 ๑๕๔๒๘ นางสาวนูรียัง  อาบู 

 ๑๕๔๒๙ นางสาวนูรียา  เส็นบัตร 

 ๑๕๔๓๐ นางสาวนูรียานี  ลาเตะ 

 ๑๕๔๓๑ นางสาวนูรีเยาะห์  มะดีเย๊าะ 

 ๑๕๔๓๒ นางนูรีหย๊ะ  การียา 

 ๑๕๔๓๓ นางสาวนูรีฮัน  สาเล็ง 

 ๑๕๔๓๔ นางสาวนูรีฮา  หะยีสาและ 

 ๑๕๔๓๕ นางสาวนูรุลอัยน์  มีซอ 

 ๑๕๔๓๖ นางนูรูฮูดา  ดาราโอ๊ะ 

 ๑๕๔๓๗ นางนูไรเซาะ  มูหนะ 

 ๑๕๔๓๘ นางสาวนูไรนา  แกล้วทนง 

 ๑๕๔๓๙ นางสาวนูไรฮา  แวดอเล๊าะ 

 ๑๕๔๔๐ นางสาวนูฮัยซ๊ะ  อีซอ 

 ๑๕๔๔๑ นางเนตรชนก  เกษรังษ์ 

 ๑๕๔๔๒ นางเนตรนภิส  แก้วน้อย 

 ๑๕๔๔๓ นางเนตรนภิส  อ๋องสุวรรณ 

 ๑๕๔๔๔ นางเนาวรัตน์  จันทร์วราพร 
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 ๑๕๔๔๕ นางเนาวรัตน์  นิมะ 

 ๑๕๔๔๖ นางเนาวรินทร์  จารุพงศา 

 ๑๕๔๔๗ นางแน่งน้อย  ดวงสุรยิา 

 ๑๕๔๔๘ นางแน่งน้อย  ชาติณรงค ์

 ๑๕๔๔๙ นางโนรอัยนี  สาและ 

 ๑๕๔๕๐ นางสาวโนรอายมาล์  เจ๊ะมูดอ 

 ๑๕๔๕๑ นางสาวโนรี  ไชยสาแล้ 

 ๑๕๔๕๒ นางโนรีซะ  มามะ 

 ๑๕๔๕๓ นางสาวโนรีซัน  มะสีละ 

 ๑๕๔๕๔ นางโนรีดา  เจะมะ 

 ๑๕๔๕๕ นางสาวโนรีย๊ะห์  มามะ 

 ๑๕๔๕๖ นางโนรีฮะห์  มูลา 

 ๑๕๔๕๗ นางสาวบรรจงจิต  เหมวิเชียร 

 ๑๕๔๕๘ นางบัณฑิกา  นิลปัทม์ 

 ๑๕๔๕๙ นางสาวบายฮียะ  เจ๊ะด๊ะ 

 ๑๕๔๖๐ นางบาสีเราะ  ดือราแม 

 ๑๕๔๖๑ นางบาฮีหยะ  มือดะ 

 ๑๕๔๖๒ นางบําเพ็ญ  มะซง 

 ๑๕๔๖๓ นางบําเพ็ญ  สังข์อ้น 

 ๑๕๔๖๔ นางบีบีสัยมา  โต๊ะยิ 

 ๑๕๔๖๕ นางบุญเจือ  เตส่วน 

 ๑๕๔๖๖ นางสาวบุญญิสา  แซ่หล่อ 

 ๑๕๔๖๗ นางบุญภา  รัตนคํา 

 ๑๕๔๖๘ นางบุญเรียม  มากนวล 

 ๑๕๔๖๙ นางบุญสนอง  วิเศษสาธร 

 ๑๕๔๗๐ นางบุญเอิบ  รอดรักษ์ 

 ๑๕๔๗๑ นางบุณณดา  รักจันทร ์

 ๑๕๔๗๒ นางสาวบุณยนุช  วุ่นสน 

 ๑๕๔๗๓ นางสาวบุปผา  ไชยแสง 

 ๑๕๔๗๔ นางบุปผาวรรณ  อาจณรงค์ 

 ๑๕๔๗๕ นางสาวบุลัน  ใจดี 

 ๑๕๔๗๖ นางสาวบุษกร  แซ่ตั่น 

 ๑๕๔๗๗ นางบุษกร  บุญทองศรี 

 ๑๕๔๗๘ นางสาวบุษยมาส  ธนนิมิตร 

 ๑๕๔๗๙ นางบุษยา  เจะนิ 

 ๑๕๔๘๐ นางสาวบุษรา  ช่อมณี 

 ๑๕๔๘๑ นางบุษรา  เสะอุเซ็ง   

 ๑๕๔๘๒ นางสาวบุษราภรณ์  เพ็ชรมณี 

 ๑๕๔๘๓ นางเบญจนาฎ  ดวงจิโน 

 ๑๕๔๘๔ นางเบญจพร  แก้วเขียว   

 ๑๕๔๘๕ นางสาวเบญจพร  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์

 ๑๕๔๘๖ นางสาวเบญจมาพร  อินทผลา 

 ๑๕๔๘๗ นางสาวเบญจมาศ  ฉุ้นประดับ 

 ๑๕๔๘๘ นางสาวเบญจมาศ  รัตนพงศ ์

 ๑๕๔๘๙ นางเบญจมาศ  วิภูษิตวรกุล 

 ๑๕๔๙๐ นางสาวเบญจรงค์  สุวรรณสําลี 

 ๑๕๔๙๑ นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญกะโผะ 

 ๑๕๔๙๒ นางเบญจวรรณ  สุวรรณรัตน ์

 ๑๕๔๙๓ นางเบญญาภา  ทองแป้น 

 ๑๕๔๙๔ นางสาวใบนง  ลาเต๊ะ 

 ๑๕๔๙๕ นางปฐมา  อาแว 

 ๑๕๔๙๖ นางสาวปฐมารัตน์  รัตนช่วย 



 หน้า   ๓๔๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๕๔๙๗ นางสาวปฐมาวดี  พงค์สุวรรณ 

 ๑๕๔๙๘ นางปนัดดา  สุวรรณราช 

 ๑๕๔๙๙ นางสาวปนัดดา  อัลยุฟรี 

 ๑๕๕๐๐ นางปนิดา  ดํารงสุสกุล 

 ๑๕๕๐๑ นางสาวปภัชญา  อุ่ยสกุล 

 ๑๕๕๐๒ นางประกาย  หะยีวามิง 

 ๑๕๕๐๓ นางประคอง  ชุมแสง 

 ๑๕๕๐๔ นางประทิน  ผ่องอําไพ 

 ๑๕๕๐๕ นางสาวประทุมรัตน์  รัตน์น้อย 

 ๑๕๕๐๖ นางประเทือง  นัครัตน์ 

 ๑๕๕๐๗ นางประเทือง  เพ็งจันทร์ 

 ๑๕๕๐๘ นางประพิศ  ชุมพล 

 ๑๕๕๐๙ นางประไพ  กาญจนสมจิตต์ 

 ๑๕๕๑๐ นางสาวประไพพร  ใจเย็น 

 ๑๕๕๑๑ นางประไพพรรณ  กล่อมเมือง 

 ๑๕๕๑๒ นางประไพพรรณ  ลุ่มจันทร ์

 ๑๕๕๑๓ นางประไพพิศ  แสงจันทร ์

 ๑๕๕๑๔ นางประไพศรี  รัตน์น้อย 

 ๑๕๕๑๕ นางสาวประภัสสร  บัวสิน 

 ๑๕๕๑๖ นางประภา  คชเลิศ 

 ๑๕๕๑๗ นางประภา  สุวรรณโมสิ 

 ๑๕๕๑๘ นางประภากร  พรหมโลก 

 ๑๕๕๑๙ นางสาวประภาพร  บุญมณี 

 ๑๕๕๒๐ นางสาวประภาพรรณ  หัวเพชร 

 ๑๕๕๒๑ นางประเวียง  สุขชุม 

 ๑๕๕๒๒ นางประศัย  คงทอง 

 ๑๕๕๒๓ นางปราณปรียา  ชิณราช 

 ๑๕๕๒๔ นางสาวปราณี  ตันจะโข 

 ๑๕๕๒๕ นางปราณี  ถาวรกานน 

 ๑๕๕๒๖ นางสาวปราณี  บัวแก้ว 

 ๑๕๕๒๗ นางสาวปราณี  บัวดํา 

 ๑๕๕๒๘ นางปราณี  บาลทิพย์   

 ๑๕๕๒๙ นางปราณี  พรมประดู่ 

 ๑๕๕๓๐ นางสาวปราณี  เพ็งเนียม 

 ๑๕๕๓๑ นางปราณี  ราชแป้น 

 ๑๕๕๓๒ นางสาวปราณี  สาแล๊ะมะ 

 ๑๕๕๓๓ นางสาวปราณีต  จันทรคง 

 ๑๕๕๓๔ นางสาวปราณีต  ศิริพงค ์

 ๑๕๕๓๕ นางปราณีย์  ราชพงศ ์

 ๑๕๕๓๖ นางสาวปราณีย์  ตาเย๊ะ 

 ๑๕๕๓๗ นางปรารถนา  แก้วมณี 

 ๑๕๕๓๘ นางปรานี  อมรภิญโญเกียรต ิ

 ๑๕๕๓๙ นางปรารถนา  มาพล 

 ๑๕๕๔๐ นางปริณดา  ภาเสโร 

 ๑๕๕๔๑ นางสาวปริลักษณ์  กลิ่นช้าง 

 ๑๕๕๔๒ นางสาวปริศนา  ชัยดวง 

 ๑๕๕๔๓ นางปริศนา  สุภาพ 

 ๑๕๕๔๔ นางสาวปรีดา  เจ๊ะมิง 

 ๑๕๕๔๕ นางสาวปรีดา  โต๊ะมอง 

 ๑๕๕๔๖ นางสาวปรีดา  พรมรัตนศร ี

 ๑๕๕๔๗ นางปรียา  อิสเฮาะ 

 ๑๕๕๔๘ นางปรียา  พรหมอินทร์ 
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 ๑๕๕๔๙ นางสาวปรียานุช  พรเจริญ 

 ๑๕๕๕๐ นางปรียาภัทร์  ขุนฤทธิ์แก้ว 

 ๑๕๕๕๑ นางสาวปรียารัตน์  ตระกูลมณี 

 ๑๕๕๕๒ นางปรียาลักษณ์  ตระกูลศึกษา 

 ๑๕๕๕๓ นางสาวปรียาวรรณ  ฉัตรมานพ   

 ๑๕๕๕๔ นางปรุงศรี  หนูโยม 

 ๑๕๕๕๕ นางปฤษณา  กระแสรัตน์ 

 ๑๕๕๕๖ นางปล้ืมใจ  อาศน์สุวรรณ 

 ๑๕๕๕๗ นางปวีณา  จักขุมณี 

 ๑๕๕๕๘ นางปวีณา  ตาเฮร์ 

 ๑๕๕๕๙ นางสาวปวีณา  นนทวงศ ์

 ๑๕๕๖๐ นางสาวปัญฑารีย์  เกียรติฐานันท ์

 ๑๕๕๖๑ นางสาวปัณณธร  สังราชกิจ 

 ๑๕๕๖๒ นางปัทมพร  คงอิน 

 ๑๕๕๖๓ นางปัทมา  กาโฮง 

 ๑๕๕๖๔ นางปัทมา  แก้วดวง 

 ๑๕๕๖๕ นางปัทมา  งามสุขไสย 

 ๑๕๕๖๖ นางสาวปัทมา  จันทวงศ์ 

 ๑๕๕๖๗ นางปัทมา  จานิ 

 ๑๕๕๖๘ นางปัทมา  โภชาดม 

 ๑๕๕๖๙ นางปัทมา  มะเซ็ง 

 ๑๕๕๗๐ นางปัทมา  ศรีพระจันทร ์

 ๑๕๕๗๑ นางปัทมา  สัตยพงศ์ 

 ๑๕๕๗๒ นางปัทมา  สุวรรณจํารูญ 

 ๑๕๕๗๓ นางสาวปัทมา  หนูเนี่ยว 

 ๑๕๕๗๔ นางปัทมา  อารีบําบัด 

 ๑๕๕๗๕ นางสาวปัทมา  อาแว 

 ๑๕๕๗๖ นางสาวปัทมา  อาษา 

 ๑๕๕๗๗ นางสาวปัทมา  อุมาสะ 

 ๑๕๕๗๘ นางสาวปัทมาภรณ์  จันทวงศ ์

 ๑๕๕๗๙ นางสาวปาจรีย์  หละตํา 

 ๑๕๕๘๐ นางสาวปาซีย๊ะ  แบรอ 

 ๑๕๕๘๑ นางปาณิสรา  คงคา 

 ๑๕๕๘๒ นางปาดีละห์  หะมิงมะ 

 ๑๕๕๘๓ นางปาตอนะ  อามะ 

 ๑๕๕๘๔ นางปาตีม๊ะ  ลาหิง 

 ๑๕๕๘๕ นางสาวปาตีเมาะ  เจะดาแม 

 ๑๕๕๘๖ นางปาตีเมาะ  ดอเล๊าะ 

 ๑๕๕๘๗ นางสาวปาตีเมาะ  ดือราแม 

 ๑๕๕๘๘ นางปาตีเมาะ  ตรือแน 

 ๑๕๕๘๙ นางปาตีเมาะ  ตันหยงจึงงา 

 ๑๕๕๙๐ นางปาตีเมาะ  ฮาลีมสุลัยม์ 

 ๑๕๕๙๑ นางสาวปาตีเม๊าะ  ตง 

 ๑๕๕๙๒ นางปาตีเม๊าะ  สาหะ 

 ๑๕๕๙๓ นางปาตีหม๊ะ  ซีนา 

 ๑๕๕๙๔ นางปานใจ  แสงศิลา 

 ๑๕๕๙๕ นางปายีหย๊ะ  นิวาสวัสดิ์ 

 ๑๕๕๙๖ นางสาวปารณีย์  เจะมิง 

 ๑๕๕๙๗ นางปารณีย์  ณ  สงขลา 

 ๑๕๕๙๘ นางปารณีย์  รุ่งเรือง 

 ๑๕๕๙๙ นางปารมี  ม่วงเกษม 

 ๑๕๖๐๐ นางปาริชาติ  ปัญญาศิริ 
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 ๑๕๖๐๑ นางปาริชาติ  มาสเนตร 

 ๑๕๖๐๒ นางสาวปาริชาติ  วงศ์วิวัฒนา 

 ๑๕๖๐๓ นางสาวปาริชาติ  หนูชัยแก้ว 

 ๑๕๖๐๔ นางปารีดะ  สีเดะ 

 ๑๕๖๐๕ นางสาวปารีด๊ะ  กูโน 

 ๑๕๖๐๖ นางปารีด๊ะ  บรรลือพืช 

 ๑๕๖๐๗ นางปารีด๊ะ  หมันหลิน 

 ๑๕๖๐๘ นางปารียะ  หมาดหมีน 

 ๑๕๖๐๙ นางปาลิดา  สายรัตทอง   

  พัฒนพิชยั 

 ๑๕๖๑๐ นางปาวณีา  เจะและ 

 ๑๕๖๑๑ นางสาวปาวีณา  หลับจันทร์ 

 ๑๕๖๑๒ นางสาวปาอีซะ  กะลูแป 

 ๑๕๖๑๓ นางสาวป่ินจารีย์  แก้วจันทร์ทอง 

 ๑๕๖๑๔ นางสาวป่ินนฤมล  ชูนิรันดร ์

 ๑๕๖๑๕ นางสาวปิยฉัตร  เมฆตรง 

 ๑๕๖๑๖ นางปิยนันท์  อินทกาญจน ์

 ๑๕๖๑๗ นางสาวปิยนุช  เตะเหร็ม 

 ๑๕๖๑๘ นางสาวปิยนุช  สะมะแอ 

 ๑๕๖๑๙ นางปิยเนตร  คําสุวรรณ 

 ๑๕๖๒๐ นางปิยบุษ  สิทธิกาญจน์ 

 ๑๕๖๒๑ นางสาวปิยพร  คงสาม 

 ๑๕๖๒๒ นางสาวปิยมาศ  สะแลแม 

 ๑๕๖๒๓ นางสาวปิยวรรณ  สําราญ 

 ๑๕๖๒๔ นางสาวปิยวรรณ  อินทรสกุล 

 ๑๕๖๒๕ นางสาวปิยะธิดา  กลามอ 

 ๑๕๖๒๖ นางปิยะนาถ  วิภาวสุ 

 ๑๕๖๒๗ นางสาวปิยะนุช  ฝ้ายทอง 

 ๑๕๖๒๘ นางสาวปิยะนุช  แสงสว่าง 

 ๑๕๖๒๙ นางปิยะพร  เปรมสุนทร 

 ๑๕๖๓๐ นางสาวปิยะวีณ์   

  ภาณุมาศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๕๖๓๑ นางสาวปิยาภรณ์  คู่ศรีสมทรัพย ์

 ๑๕๖๓๒ นางปิยาภรณ์  ศิลาพัฒน ์

 ๑๕๖๓๓ นางปุณิกา  เผือกน้อย 

 ๑๕๖๓๔ นางเปรมฤดี  ไชยเดช 

 ๑๕๖๓๕ นางเปรมฤดี  ลิมปดาพันธ์ 

 ๑๕๖๓๖ นางสาวเปรมวดี  แก้วมณี 

 ๑๕๖๓๗ นางสาวเปรมวดี  โกมลตรี 

 ๑๕๖๓๘ นางเปรมวดี  ดาราม่ัน 

 ๑๕๖๓๙ นางผกากานต์  บัวแก้ว 

 ๑๕๖๔๐ นางผ่องศรี  กาญจาโน 

 ๑๕๖๔๑ นางสาวผ่องศรี  จันทนชัย 

 ๑๕๖๔๒ นางผ่องศรี  เดชานนท์ 

 ๑๕๖๔๓ นางผะกานาจ  คล้ายสมบัติ 

 ๑๕๖๔๔ นางผะอบ  จันทชูโต 

 ๑๕๖๔๕ นางสาวผาณิต  นาคอนันท ์

 ๑๕๖๔๖ นางผุสดี  มีแก้ว 

 ๑๕๖๔๗ นางพงศ์ลดา  วิฑูรยพ์ันธุ ์

 ๑๕๖๔๘ นางสาวพจนา  อินเจริญ 

 ๑๕๖๔๙ นางพจนีย์  หนักทอง 

 ๑๕๖๕๐ นางพชรภา  สุขพงษ์ 
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 ๑๕๖๕๑ นางพนารัตน์  ม่ิงมาก 

 ๑๕๖๕๒ นางพนิดา  กุลุแป 

 ๑๕๖๕๓ นางพนิดา  ไชยมุสิก 

 ๑๕๖๕๔ นางพนิดา  ทองแป้น 

 ๑๕๖๕๕ นางพนิดา  หะยีอาลี 

 ๑๕๖๕๖ นางพนิตา  แวดือรามัน 

 ๑๕๖๕๗ นางพยอม  สุขวรรณโณ 

 ๑๕๖๕๘ นางพยอม  หะยีดอเล๊าะ 

 ๑๕๖๕๙ นางพเยาว์  ประสิทธิชัยวุฒ ิ

 ๑๕๖๖๐ นางพรจรัส  รัตนจรณะ 

 ๑๕๖๖๑ นางพรชนก  คณาพรพงศ ์

 ๑๕๖๖๒ นางสาวพรทิพย์  ชมบุญ   

 ๑๕๖๖๓ นางสาวพรทิพย์  แซ่อุ่ย 

 ๑๕๖๖๔ นางพรทิพย์  ทองศรีสุข 

 ๑๕๖๖๕ นางสาวพรทิพย์  เพชรมณ ี

 ๑๕๖๖๖ นางพรทิพย์  ไพชํานาญ 

 ๑๕๖๖๗ นางพรทิพย์  ยิ้นล้ิง 

 ๑๕๖๖๘ นางพรทิพย์  แสงแก้ว 

 ๑๕๖๖๙ นางพรทิพย์  อร่ามโชติ 

 ๑๕๖๗๐ นางสาวพรทิพย์  ฮวดอุปัต 

 ๑๕๖๗๑ นางพรทิพา  อัครสุต 

 ๑๕๖๗๒ นางพรนิดา  ทองชุม 

 ๑๕๖๗๓ นางพรปวีณ์  ศรีงาม 

 ๑๕๖๗๔ นางสาวพรพรรณ  ดิษฐวงค ์

 ๑๕๖๗๕ นางพรพรหม  ชูสิทธิ ์

 ๑๕๖๗๖ นางสาวพรพิมล  อุไรรัตน์ 

 ๑๕๖๗๗ นางพรเพ็ญ  การือมอ 

 ๑๕๖๗๘ นางพรเพ็ญ  ขวัญพทัลุง 

 ๑๕๖๗๙ นางพรเพ็ญ  ดําแก้ว 

 ๑๕๖๘๐ นางพรเพ็ญ  นามีกุล 

 ๑๕๖๘๑ นางพรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร 

 ๑๕๖๘๒ นางสาวพรรณนที  ศรีโยม 

 ๑๕๖๘๓ นางสาวพรรณภา  ชุมภู 

 ๑๕๖๘๔ นางพรรณา  จันทรธาดา 

 ๑๕๖๘๕ นางพรรณี  เจริญธนวิธ 

 ๑๕๖๘๖ นางพรรณี  ใจเย็น 

 ๑๕๖๘๗ นางพรรณี  หนูเมือง 

 ๑๕๖๘๘ นางพรรณี  อุ่นอก 

 ๑๕๖๘๙ นางสาวพรรษกร  จันทร์แก้ว 

 ๑๕๖๙๐ นางสาวพรรษา  แม 

 ๑๕๖๙๑ นางพรวดี  ชูสงค ์

 ๑๕๖๙๒ นางพรวนัช  มุสิกะ 

 ๑๕๖๙๓ นางสาวพรวิมล  รัตนพล 

 ๑๕๖๙๔ นางสาวพรศิริ  อํานวยกิจ 

 ๑๕๖๙๕ นางสาวพริ้มภรณ์  เพ็ชรประสมกูล 

 ๑๕๖๙๖ นางพรูวีรา  มะแตฮะ 

 ๑๕๖๙๗ นางพฤฒิยา  วิชัยดิษฐ 

 ๑๕๖๙๘ นางสาวพฤศจิกาญจน์  วัฒนานิกร   

 ๑๕๖๙๙ นางพวงทอง  ล่ิมสกุล 

 ๑๕๗๐๐ นางพวงทพิย์  แก้วทับทิม 

 ๑๕๗๐๑ นางสาวพวงเพ็ญ  แก่นทอง 

 ๑๕๗๐๒ นางพวงหยก  อนุกูล 
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 ๑๕๗๐๓ นางพักตรา  คูบุรัตถ์ 

 ๑๕๗๐๔ นางสาวพัชนี  ชูฉางหวาง 

 ๑๕๗๐๕ นางสาวพัชรกัญญ์  ยังปากน้ํา 

 ๑๕๗๐๖ นางสาวพัชรา  ยิ่งดํานุ่น 

 ๑๕๗๐๗ นางพัชราภรณ์  ไชยลึก 

 ๑๕๗๐๘ นางพัชรินทร์  แก้วพิชัย 

 ๑๕๗๐๙ นางสาวพัชรินทร์  ช่วยชูจิตร 

 ๑๕๗๑๐ นางพัชรินทร์  เทพสุวรรณ 

 ๑๕๗๑๑ นางสาวพัชรินทร์  นกแก้ว 

 ๑๕๗๑๒ นางพัชรนิทร์  พงศ์จันทรเสถียร 

 ๑๕๗๑๓ นางพัชรินทร์  ภักดีฉนวน 

 ๑๕๗๑๔ นางพัชรินทร์  วิเชียรกาญจน ์

 ๑๕๗๑๕ นางสาวพัชรินทร์  ศิริโรจน์ชยักุล 

 ๑๕๗๑๖ นางสาวพัชรินทร์  สังข์ทอง 

 ๑๕๗๑๗ นางพัชรินทร์  สุทธิผกาพัน 

 ๑๕๗๑๘ นางพัชรี  กออุดม 

 ๑๕๗๑๙ นางพัชรี  แซ่ล้ี 

 ๑๕๗๒๐ นางพัชรี  นพจนสุภาพ 

 ๑๕๗๒๑ นางพัชร ี มอหะหมัด 

 ๑๕๗๒๒ นางสาวพัชรี  ม่ังคั่ง 

 ๑๕๗๒๓ นางสาวพัชรี  วัชรดิลก 

 ๑๕๗๒๔ นางพัชรี  สีสองนวน 

 ๑๕๗๒๕ นางสาวพัชรี  สุวรรณธนิตย ์

 ๑๕๗๒๖ นางพัฒนสุดา  ศิรินุพงศ ์

 ๑๕๗๒๗ นางพัทธนนัท์  มากจันทร ์

 ๑๕๗๒๘ นางสาวพัทยา  มณีใส 

 ๑๕๗๒๙ นางพันธ์ทพิย์  มาเพ็ง 

 ๑๕๗๓๐ นางพันธ์ทพิย์  รตันเดโช 

 ๑๕๗๓๑ นางพันธ์ศรี  พูลศร ี

 ๑๕๗๓๒ นางสาวพาดีละ  มะดิเย๊าะ 

 ๑๕๗๓๓ นางสาวพาดีล๊ะ  เอามิง 

 ๑๕๗๓๔ นางพาตีเมาะ  กรูตามา 

 ๑๕๗๓๕ นางสาวพาตีเม๊าะ  ตารีตา 

 ๑๕๗๓๖ นางสาวพาตีเม๊าะ  โต๊ะแวอาลี 

 ๑๕๗๓๗ นางพาตีเม๊าะ  สาและ 

 ๑๕๗๓๘ นางพานิช  ชัยมงคลานนท ์

 ๑๕๗๓๙ นางพานี  แก้วหมุน 

 ๑๕๗๔๐ นางสาวพารินดา  มิยะ 

 ๑๕๗๔๑ นางสาวพารีด๊ะ  มะแซ 

 ๑๕๗๔๒ นางสาวพารีดะห์  อีแต 

 ๑๕๗๔๓ นางพาวิณี  ลัคนทินพร 

 ๑๕๗๔๔ นางพาสนา  นาคสังวัจฉระ 

 ๑๕๗๔๕ นางพาอีซะห์  ดอแว 

 ๑๕๗๔๖ นางพิชญา  จันทพงศ ์

 ๑๕๗๔๗ นางพิชากรณ์  มณีราช 

 ๑๕๗๔๘ นางสาวพิณทพิย์  จันทรเทพ 

 ๑๕๗๔๙ นางสาวพิมพ์ชนก  พลวรรณ 

 ๑๕๗๕๐ นางพิมพ์พันธ์  พงศย์ี่หล้า 

 ๑๕๗๕๑ นางสาวพิมพ์พิมล  พุ่มมรดก 

 ๑๕๗๕๒ นางพิมพร  ศรีแมน 

 ๑๕๗๕๓ นางสาวพิมพ์รภัส  โสมจันทร ์

 ๑๕๗๕๔ นางพิมพ์ศรี  นวลจันทร ์
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 ๑๕๗๕๕ นางสาวพิมฤดี  หนูเกล้ียง 

 ๑๕๗๕๖ นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม 

 ๑๕๗๕๗ นางสาวพิมล  สยมภาค 

 ๑๕๗๕๘ นางพิมล  สุวรรณกระจ่าง 

 ๑๕๗๕๙ นางพิมลนาฏ  มุกดาหาร 

 ๑๕๗๖๐ นางสาวพิริยา  ศรีเทพ 

 ๑๕๗๖๑ นางสาวพิริยา  เสมาพัฒน์ 

 ๑๕๗๖๒ นางพิไลพร  ดวงเล่ือน 

 ๑๕๗๖๓ นางพิไลลักษณ์  สุขเทพ 

 ๑๕๗๖๔ นางพิไลวรรณ  ศรีรตันสุข 

 ๑๕๗๖๕ นางพิศมัย  แก้วเกษ 

 ๑๕๗๖๖ นางพิศมัย  จํานงอนุวัตร 

 ๑๕๗๖๗ นางพิศมัย  เพียรเจริญ 

 ๑๕๗๖๘ นางพึงใจ  ปราโมทย์อนันต ์

 ๑๕๗๖๙ นางสาวพุทธชาติ  ทองนาค 

 ๑๕๗๗๐ นางสาวพุทธพร  บัวเพ็ชร 

 ๑๕๗๗๑ นางสาวพุทธมาศ  อัมภรัตน์ 

 ๑๕๗๗๒ นางสาวพูซีหย๊ะ  แดวอสนุง 

 ๑๕๗๗๓ นางสาวพูนสุข  สาลีผล 

 ๑๕๗๗๔ นางพูลทรพัย์  หลวงเทพ 

 ๑๕๗๗๕ นางเพชรนภา  ศรีแสน 

 ๑๕๗๗๖ นางเพชรรัตน์  เอกจิตต์ 

 ๑๕๗๗๗ นางเพ็ญณภา  จันทร์สอน 

 ๑๕๗๗๘ นางสาวเพ็ญนภา  ไกรราษฎร์ 

 ๑๕๗๗๙ นางสาวเพ็ญประภา  แซ่เหง่า 

 ๑๕๗๘๐ นางสาวเพ็ญประภา  ปริญญาพล 

 ๑๕๗๘๑ นางเพ็ญประภา  ประดิษฐ์สรรค์ 

 ๑๕๗๘๒ นางเพ็ญพร  แก้วขาว 

 ๑๕๗๘๓ นางสาวเพ็ญพักตร์  ทองแท ้

 ๑๕๗๘๔ นางสาวเพ็ญพิชชา  จินดารัตน ์

 ๑๕๗๘๕ นางเพ็ญพิมพ์  สุตระ 

 ๑๕๗๘๖ นางสาวเพ็ญศรี  ไกรนรา 

 ๑๕๗๘๗ นางเพ็ญศรี  คุ่ยคุ้ย 

 ๑๕๗๘๘ นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต 

 ๑๕๗๘๙ นางเพ็ญศรี  เทียมแก้ว 

 ๑๕๗๙๐ นางเพ็ญสุข  เสียงเพราะ 

 ๑๕๗๙๑ นางสาวเพลินใจ  โภชนกิจ 

 ๑๕๗๙๒ นางเพลินพิศ  ไชยการ 

 ๑๕๗๙๓ นางเพลินพิศ  พร้อมญาติ 

 ๑๕๗๙๔ นางเพลินศรี  กานต์ชนาพงศ ์

 ๑๕๗๙๕ นางเพียงใจ  สุขศรีสังข ์

 ๑๕๗๙๖ นางเพียงเพ็ญ  อินทชาต ิ

 ๑๕๗๙๗ นางไพรัตน์  จิตร์เสน 

 ๑๕๗๙๘ นางสาวไพริน  เสนภักดี 

 ๑๕๗๙๙ นางสาวไพลิน  สายแก้ว 

 ๑๕๘๐๐ นางไพวรรณ  บุญนรานันท ์

 ๑๕๘๐๑ นางฟัฎลีนี  เจะเอาะ 

 ๑๕๘๐๒ นางสาวฟัตมาอัสไวนี  ตาเย๊ะ 

 ๑๕๘๐๓ นางสาวฟัตฮียะห์  อาแว 

 ๑๕๘๐๔ นางสาวฟาดีล๊ะ  หะยีอาแว 

 ๑๕๘๐๕ นางฟาตอนียะห์  สิริเต๊ะ 

 ๑๕๘๐๖ นางฟาติน  คุนาการ 
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 ๑๕๘๐๗ นางฟาติมะฮ์  มะเกะ 

 ๑๕๘๐๘ นางสาวฟาติมา  กาโบะ   

 ๑๕๘๐๙ นางฟาติมา  บูเอียด 

 ๑๕๘๑๐ นางสาวฟาตีมะห์  บุญฤทธิ ์

 ๑๕๘๑๑ นางฟาตีมะห์  สะมะลี 

 ๑๕๘๑๒ นางฟาตีเมาะ  เจตาภิวัฒน์ 

 ๑๕๘๑๓ นางสาวฟาตีเมาะ  ราแดง 

 ๑๕๘๑๔ นางฟาตีเมาะ  สา 

 ๑๕๘๑๕ นางสาวฟาตีเมาะ  หะเดวา 

 ๑๕๘๑๖ นางฟาตีเมาะ  อาบู 

 ๑๕๘๑๗ นางสาวฟายดา  สะตียา 

 ๑๕๘๑๘ นางฟารีดะห์  ยูโซะ 

 ๑๕๘๑๙ นางฟารีดะห์  วิเศษรัตน์   

 ๑๕๘๒๐ นางสาวฟารีดา  มามะ 

 ๑๕๘๒๑ นางฟารีดา  ระเด่นอาหมัด 

 ๑๕๘๒๒ นางสาวฟารีดา  แวกาจิ 

 ๑๕๘๒๓ นางสาวฟารีดา  หลงแดวา 

 ๑๕๘๒๔ นางฟารีดา  อดุลภักดี 

 ๑๕๘๒๕ นางฟารีดา  อัลอิสฮักก์ 

 ๑๕๘๒๖ นางฟารีฮา  เด่นอุดม 

 ๑๕๘๒๗ นางสาวฟาอีซะ  เจะดะ 

 ๑๕๘๒๘ นางสาวฟาอีซะ  เต็มซ้อ 

 ๑๕๘๒๙ นางสาวฟาอีซะ  อาลี 

 ๑๕๘๓๐ นางฟาอีซะห์  ยีอาซา 

 ๑๕๘๓๑ นางฟาอีซะห์  สาเหาะ 

 ๑๕๘๓๒ นางฟาอีซ๊ะห์  ดามาอู 

 ๑๕๘๓๓ นางสาวฟิตตรยีา  สะแต 

 ๑๕๘๓๔ นางฟิตรี  ดอเล๊าะ 

 ๑๕๘๓๕ นางสาวฟิตรียา  ดาราแม 

 ๑๕๘๓๖ นางสาวฟิรดาว  อรพันธ ์

 ๑๕๘๓๗ นางสาวฟิรดาวส์  สาอะ 

 ๑๕๘๓๘ นางสาวฟิรเดาส์  สาแล๊ะ 

 ๑๕๘๓๙ นางฟูซียะห์  แวดือราแม 

 ๑๕๘๔๐ นางภควดี  แดงนุย้ 

 ๑๕๘๔๑ นางสาวภคินี  ชะณีทอง 

 ๑๕๘๔๒ นางสาวภัควลัญชญ์  สุวรรณธาดา 

 ๑๕๘๔๓ นางสาวภัชดาพร  บุญสนิท 

 ๑๕๘๔๔ นางภัชดาพร  สุขนคร 

 ๑๕๘๔๕ นางสาวภัณฑิลา  พลทอง 

 ๑๕๘๔๖ นางภัทธิวัลย์  ดํารงกูล 

 ๑๕๘๔๗ นางสาวภัทรนรินทร์   

  โรจน์ศิริตระกูล 

 ๑๕๘๔๘ นางภัทรมาส  พรหมแก้ว 

 ๑๕๘๔๙ นางสาวภัทรวรรณ  ชื่นจิตร 

 ๑๕๘๕๐ นางภัทรา  แซ่เกา 

 ๑๕๘๕๑ นางภัทรา  ตันนิลกุล 

 ๑๕๘๕๒ นางสาวภัทราวรรณ  ทองคําชุม 

 ๑๕๘๕๓ นางสาวภาขวัญ  ริยาพันธ ์

 ๑๕๘๕๔ นางภารดี  จันทรจุต ิ

 ๑๕๘๕๕ นางสาวภาวดี  เกตุแก้ว 

 ๑๕๘๕๖ นางสาวภาวรรณี  วาเฮ็ง 

 ๑๕๘๕๗ นางสาวภาวิณี  นิ่มวันสิน 
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 ๑๕๘๕๘ นางภาวิณี  ศิริรัตนโกมุท 

 ๑๕๘๕๙ นางภาวินี  กะโด 

 ๑๕๘๖๐ นางภาษิตา  วัชระโชติกุล 

 ๑๕๘๖๑ นางสาวภิญญดา  พุทธชาต ิ

 ๑๕๘๖๒ นางสาวภิรีญา  มุขสุวรรณ 

 ๑๕๘๖๓ นางภูริชญา  ชูมณี 

 ๑๕๘๖๔ นางสาวภูริชญา  มุกเนียม 

 ๑๕๘๖๕ นางสาวภูศิริ  ภัทรพงศ์พนัธ ์

 ๑๕๘๖๖ นางมณฑกาน  อรรถสงเคราะห์ 

 ๑๕๘๖๗ นางสาวมณฑา  ไชยแสง 

 ๑๕๘๖๘ นางมณฑา  อมตเวทย์ 

 ๑๕๘๖๙ นางมณฑาทิพย์  ชโลธร 

 ๑๕๘๗๐ นางสาวมณฑิตา  นิเหร็ม 

 ๑๕๘๗๑ นางมณฑิรา  จินดารัตน ์

 ๑๕๘๗๒ นางสาวมณี  รมย์ชลีเลิศ 

 ๑๕๘๗๓ นางมณี  เส้งสุ้น 

 ๑๕๘๗๔ นางมธุรส  วังสโรจน ์

 ๑๕๘๗๕ นางมนต์ทิพย์  นาคะสุวรรณ 

 ๑๕๘๗๖ นางมนทิพย์  จินดาเพ็ชร 

 ๑๕๘๗๗ นางสาวมนทิรา  เมืองเดช 

 ๑๕๘๗๘ นางสาวมนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ 

 ๑๕๘๗๙ นางสาวมนทิรา  หวานทอง 

 ๑๕๘๘๐ นางสาวมนทิรา  อินทร์แก้ว 

 ๑๕๘๘๑ นางมนสิการ  ใจดี 

 ๑๕๘๘๒ นางสาวมนสิการ  เปรมปราชญ์ 

 ๑๕๘๘๓ นางมนัสดา  แก้วขาว 

 ๑๕๘๘๔ นางสาวมนัสวี  มณีสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๘๕ นางสาวมนัสวี  ราชสุวรรณ 

 ๑๕๘๘๖ นางสาวมยุรา  เหมสารา 

 ๑๕๘๘๗ นางมยุรี  ลีกี 

 ๑๕๘๘๘ นางมยุรี  หม่ืนประเสริฐดี 

 ๑๕๘๘๙ นางสาวมลฑา  อินกะโผะ 

 ๑๕๘๙๐ นางมลฑาทิพย์  แวโด 

 ๑๕๘๙๑ นางมลฤดี  ขันจ่าง 

 ๑๕๘๙๒ นางมลิวรรณ  สุขเพ็ชร ์

 ๑๕๘๙๓ นางมะปูเสาะ  หะยีมะ 

 ๑๕๘๙๔ นางมะลิ  ศรีชู 

 ๑๕๘๙๕ นางมัซตูราห์  แวดือราแม 

 ๑๕๘๙๖ นางมัซนี  แมลี 

 ๑๕๘๙๗ นางมัณฑนา  อาแว 

 ๑๕๘๙๘ นางมันทณา  เส็นสะนา 

 ๑๕๘๙๙ นางสาวมัยสูรี  จิงดารา 

 ๑๕๙๐๐ นางสาวมัรญานี  ปะดอมะ 

 ๑๕๙๐๑ นางมัลลิกา  ศีลบุตร 

 ๑๕๙๐๒ นางมัลลี  สุพุทธิกุล 

 ๑๕๙๐๓ นางมัสกะห์  หะยีสะรี 

 ๑๕๙๐๔ นางสาวมัสตุรา  มะดิง 

 ๑๕๙๐๕ นางมัสตูรอ  สาและ 

 ๑๕๙๐๖ นางมัสตูรีณา  สาและ 

 ๑๕๙๐๗ นางมัสน๊ะ  มะ 

 ๑๕๙๐๘ นางสาวมัสนา  มะดีเยาะ 

 ๑๕๙๐๙ นางสาวมัสหยา  วงษ์หอมทอง 
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 ๑๕๙๑๐ นางมัฮฟูเซาะห์  วามะ 

 ๑๕๙๑๑ นางสาวมาซีเต๊าะ  มูซอ 

 ๑๕๙๑๒ นางมาซีเตาะห์  เจ๊ะแต 

 ๑๕๙๑๓ นางสาวมาซีเตาะห์  เซงและ 

 ๑๕๙๑๔ นางสาวมาซีลา  บินหะยีสะมะแอ 

 ๑๕๙๑๕ นางมาซีลา  หมาดสตูล 

 ๑๕๙๑๖ นางสาวมาซือลีน่า  อาบ๊ะ 

 ๑๕๙๑๗ นางสาวมาดีฮะ  มีนา 

 ๑๕๙๑๘ นางมาดีฮ๊ะ  กาซอ 

 ๑๕๙๑๙ นางมานิดา  วงศ์ไตรทิพย ์

 ๑๕๙๒๐ นางมานีวรรณ  จีระพันธ ์

 ๑๕๙๒๑ นางสาวมาร์ฮาซานุง  มูหะมะเย็ง 

 ๑๕๙๒๒ นางสาวมารันดา  ยะโก๊ะ 

 ๑๕๙๒๓ นางมารินี  สามะอาลี 

 ๑๕๙๒๔ นางมารีนา  หลําสะ 

 ๑๕๙๒๕ นางสาวมารีนา  ยามา 

 ๑๕๙๒๖ นางสาวมารีนี  มิงดอม๊ิ 

 ๑๕๙๒๗ นางมารียะ  แวและ 

 ๑๕๙๒๘ นางมารียะ  หวังแอ 

 ๑๕๙๒๙ นางสาวมารีย๊ะ  ดอมะ 

 ๑๕๙๓๐ นางสาวมารีย๊ะ  บูมามะ 

 ๑๕๙๓๑ นางมารีย๊ะ  ยูนุ 

 ๑๕๙๓๒ นางมารียัม  แวนิ 

 ๑๕๙๓๓ นางมารียัม  บินเจ๊ะเลาะ 

 ๑๕๙๓๔ นางสาวมารียานา  แวแซ 

 ๑๕๙๓๕ นางสาวมารียานี  ละแมหะมะ 

 ๑๕๙๓๖ นางมารีเยาะ  ตาเละ 

 ๑๕๙๓๗ นางมารีเยาะ  อาลี 

 ๑๕๙๓๘ นางมารีแย  เต็ง 

 ๑๕๙๓๙ นางมารีแย  สาแม 

 ๑๕๙๔๐ นางมารีแย  หะวี 

 ๑๕๙๔๑ นางมารีแย  อาแวหะโละ 

 ๑๕๙๔๒ นางสาวมาเรีย  มะยีแต 

 ๑๕๙๔๓ นางมาเรียนา  แนกาบาร์ 

 ๑๕๙๔๔ นางมาเรียม  เตาะสาตู 

 ๑๕๙๔๕ นางสาวมาเรียม  บาราเฮง 

 ๑๕๙๔๖ นางมาเรียม  ล่าดี้ 

 ๑๕๙๔๗ นางมาเรียม  แวดอเลาะ 

 ๑๕๙๔๘ นางมาลัย  รักษ์แก้ว 

 ๑๕๙๔๙ นางมาลา  หะยีแวนิ 

 ๑๕๙๕๐ นางมาลาตี  สุระสิทธิ์ 

 ๑๕๙๕๑ นางมาลิน  เพ็ชรภาน 

 ๑๕๙๕๒ นางมาลินี  เกษตรสิน 

 ๑๕๙๕๓ นางมาลินี  โกะสะ 

 ๑๕๙๕๔ นางสาวมาลินี  ดารือยอ 

 ๑๕๙๕๕ นางมาลินี  นิสาเฮาะ 

 ๑๕๙๕๖ นางสาวมาลินี  ฟุ้งมงคลเสถียร 

 ๑๕๙๕๗ นางมาลี  หมวกเปียะ 

 ๑๕๙๕๘ นางมาสนะ  ซีเดะ 

 ๑๕๙๕๙ นางสาวมาสนะ  ดอนิ 

 ๑๕๙๖๐ นางสาวมาสนา  หะยีอูเซ็ง 

 ๑๕๙๖๑ นางสาวมาสมีณี  ปาเนาะ 
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 ๑๕๙๖๒ นางมาสือนะ  เส็นยีหีม 

 ๑๕๙๖๓ นางมิเดาะ  อิมํา 

 ๑๕๙๖๔ นางสาวมินท์มันตา  หวันสุหลัยมาล 

 ๑๕๙๖๕ นางมิสบะห์  มะแซ 

 ๑๕๙๖๖ นางมีน๊ะ  แฉะ 

 ๑๕๙๖๗ นางสาวมีนา  ชายมัน 

 ๑๕๙๖๘ นางมีนา  รัตนกูล 

 ๑๕๙๖๙ นางสาวมีลา  มูซอลี 

 ๑๕๙๗๐ นางสาวมุกดา  ธรรมกิรติ 

 ๑๕๙๗๑ นางมุกดา  รอดขาว 

 ๑๕๙๗๒ นางสาวมุสนานี  พระอิง 

 ๑๕๙๗๓ นางสาวมูนา  จารง 

 ๑๕๙๗๔ นางสาวมูนา  ดาลอ 

 ๑๕๙๗๕ นางมูนาดา  แวนาแว 

 ๑๕๙๗๖ นางมูนีซัม  มาหะ 

 ๑๕๙๗๗ นางมูรนี  กัลยากาญจน์ 

 ๑๕๙๗๘ นางสาวมูรนี  อาลี 

 ๑๕๙๗๙ นางมูรนีย์  สะบูดิง 

 ๑๕๙๘๐ นางมูรีดา  ดือราแม 

 ๑๕๙๘๑ นางเมตตา  กูนิง 

 ๑๕๙๘๒ นางเมตตา  สโมสร 

 ๑๕๙๘๓ นางเมตตา  สุวรรณสําลี 

 ๑๕๙๘๔ นางสาวเมนภา  ชูดแดง 

 ๑๕๙๘๕ นางสาวเมศรา  หนูแก้ว 

 ๑๕๙๘๖ นางเมษยา  รังศิลป์ 

 ๑๕๙๘๗ นางไมตรี  อินทนาศักดิ์   

 ๑๕๙๘๘ นางไมมูเน๊าะ  สนิ 

 ๑๕๙๘๙ นางสาวยลโสภา  หัสมาน 

 ๑๕๙๙๐ นางสาวยอตุลปี  ศรีชะนะ 

 ๑๕๙๙๑ นางยัซมีน  อาลี 

 ๑๕๙๙๒ นางยามิลละ  สงดํา 

 ๑๕๙๙๓ นางสาวยามีละ  มาปะ 

 ๑๕๙๙๔ นางยามีละ  สาและ 

 ๑๕๙๙๕ นางสาวยามีละ  หมัดตุกัง 

 ๑๕๙๙๖ นางสาวยามีล๊ะ  หะรง 

 ๑๕๙๙๗ นางสาวยามีละห์  ดือเระ 

 ๑๕๙๙๘ นางยามีละห์  แปเฮาะอีเล 

 ๑๕๙๙๙ นางสาวยามีลาห์  กรียอ 

 ๑๖๐๐๐ นางสาวยารอดะห์  สะรอ 

 ๑๖๐๐๑ นางยารีเยาะ  สือรี 

 ๑๖๐๐๒ นางสาวยาลีซัน  อาลี 

 ๑๖๐๐๓ นางสาวยาลีฮะ  ดอเลาะ 

 ๑๖๐๐๔ นางสาวยาวาตี  ดือเร๊ะ 

 ๑๖๐๐๕ นางยาวารี  กอเดร์ 

 ๑๖๐๐๖ นางสาวยาวาเห  การีนา 

 ๑๖๐๐๗ นางยาวาเฮร์  สะแลแม 

 ๑๖๐๐๘ นางยาวิระ  หลังปูเต๊ะ 

 ๑๖๐๐๙ นางสาวยาวีหย๊ะ  สามะ 

 ๑๖๐๑๐ นางยินดี  กังสังข ์

 ๑๖๐๑๑ นางยินดี  คงถาวร 

 ๑๖๐๑๒ นางยินดี  ทองโรย 

 ๑๖๐๑๓ นางยินดี  เพชรสกุล 
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 ๑๖๐๑๔ นางสาวยุพดี  ชัยสุขสันต ์

 ๑๖๐๑๕ นางยุพดี  นาคนวล 

 ๑๖๐๑๖ นางยุพดี  ยศวริศสกุล 

 ๑๖๐๑๗ นางยุพดี  เลนุกูล 

 ๑๖๐๑๘ นางยุพดี  อุดมพงษ์ 

 ๑๖๐๑๙ นางยุพา  บุญมีเจริญทรัพย ์

 ๑๖๐๒๐ นางสาวยุพาพร  พฤษพันธ ์

 ๑๖๐๒๑ นางยุพาภรณ์  สุวรรณรัตน์   

 ๑๖๐๒๒ นางสาวยุพาวัฒน์  อุ้มชูวัฒนา 

 ๑๖๐๒๓ นางยพุิน  ขวัญแก้ว 

 ๑๖๐๒๔ นางยุพิน  อ่อนหนู 

 ๑๖๐๒๕ นางสาวยุภาวดี  ศรีหรัญ 

 ๑๖๐๒๖ นางสาวยุมัยลา  เส็มหมัด 

 ๑๖๐๒๗ นางยุวดี  ฮ่อสกุล 

 ๑๖๐๒๘ นางยุวรรณดา  บุญเกิด 

 ๑๖๐๒๙ นางสาวยุวรรณา  ทิวาสมาน 

 ๑๖๐๓๐ นางยูนัยดา  สะนิง 

 ๑๖๐๓๑ นางยูนัยน๊ะ  ปูเตะ 

 ๑๖๐๓๒ นางยูไนดา  มะดือเร๊ะ 

 ๑๖๐๓๓ นางสาวยูรีดา  แซะนุง 

 ๑๖๐๓๔ นางสาวยูวัยรีเยาะ  บาดง 

 ๑๖๐๓๕ นางสาวยูวารียะห์นี  ซง 

 ๑๖๐๓๖ นางเยาวนิตย์  สุรการ 

 ๑๖๐๓๗ นางสาวเยาวรัตน์  ใจเย็น 

 ๑๖๐๓๘ นางเยาวลักษณ์  จินดากุลเวศ 

 ๑๖๐๓๙ นางเยาวลักษณ์  สันแก้ว 

 ๑๖๐๔๐ นางเยาวเฮ  กริยา 

 ๑๖๐๔๑ นางใยนุง  โตจ่ัน 

 ๑๖๐๔๒ นางสาวรงรอง  แย้มพรายวงค ์

 ๑๖๐๔๓ นางสาวรจนา  เจ๊ะอุบง 

 ๑๖๐๔๔ นางรจนา  เส็นอูน 

 ๑๖๐๔๕ นางสาวรจนา  แสงโสต 

 ๑๖๐๔๖ นางรพีพรรณ  นวลจันทร ์

 ๑๖๐๔๗ นางสาวร่มฉัตร  ขุนทอง 

 ๑๖๐๔๘ นางรมณีย์  ลาเตะ 

 ๑๖๐๔๙ นางสาวรมิดา  แววสุวรรณ 

 ๑๖๐๕๐ นางรวยริน  ไชยณรงค ์

 ๑๖๐๕๑ นางสาวรวีพร  บัวทองผุด 

 ๑๖๐๕๒ นางรวีวรรณ  ขําพล 

 ๑๖๐๕๓ นางสาวรสเมาะ  ดอเล๊าะ 

 ๑๖๐๕๔ นางสาวรสริน  วัชรพลางกูร 

 ๑๖๐๕๕ นางสาวรสริน  ศรีริกานนท ์

 ๑๖๐๕๖ นางรสิตา  มุณี 

 ๑๖๐๕๗ นางสาวรสิตา  สาแหละ 

 ๑๖๐๕๘ นางรอกิเย๊าะ  หะยีสาเมาะ 

 ๑๖๐๕๙ นางรอกีเยาะ  กียะ 

 ๑๖๐๖๐ นางรอกีเยาะ  ยีเจะดือราแม 

 ๑๖๐๖๑ นางสาวรอกีเยาะ  หามะ 

 ๑๖๐๖๒ นางรอกีเย๊าะ  เจ๊ะมะ 

 ๑๖๐๖๓ นางสาวรอกีเยาะห์  เจ๊ะเละ 

 ๑๖๐๖๔ นางสาวรอฆาย๊ะ  ยามา 

 ๑๖๐๖๕ นางรองรัตน์  ภาคธีร์ธวัช 
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 ๑๖๐๖๖ นางสาวรอซาน  แวจิ 

 ๑๖๐๖๗ นางรอซานี  ยุโซ๊ะ 

 ๑๖๐๖๘ นางสาวรอซีดะ  กาญจนสดุ้ง 

 ๑๖๐๖๙ นางสาวรอซีดะ  เจ๊ะแต 

 ๑๖๐๗๐ นางรอซีดะ  หัสนีย์ 

 ๑๖๐๗๑ นางรอซีดะห์  เกษม 

 ๑๖๐๗๒ นางสาวรอซีดะห์  บระอาซัน 

 ๑๖๐๗๓ นางสาวรอซีดะห์  ยามิน 

 ๑๖๐๗๔ นางรอซีดะห์  หะยีอาแว 

 ๑๖๐๗๕ นางสาวรอซียะ  มะมิง 

 ๑๖๐๗๖ นางรอซีลา  บินยูโซะ 

 ๑๖๐๗๗ นางสาวรอนีย๊ะ  ดือเระ 

 ๑๖๐๗๘ นางรอนีย๊ะ  ระเด่นอาหมัด 

 ๑๖๐๗๙ นางสาวรอบียะ  เจ๊ะเล๊าะ 

 ๑๖๐๘๐ นางรอบียะห์  เจ๊ะโส๊ะ 

 ๑๖๐๘๑ นางรอปิยะห์  แวหนิ 

 ๑๖๐๘๒ นางรอปีอ๊ะ  มะเกะ 

 ๑๖๐๘๓ นางสาวรอพีอะ  มาสา 

 ๑๖๐๘๔ นางสาวรอฟีอะห์  มามะ 

 ๑๖๐๘๕ นางรอม๊ะ  สะอะ 

 ๑๖๐๘๖ นางรอมือละ  เจะสนิ 

 ๑๖๐๘๗ นางสาวรอมือละห์  กาซอ 

 ๑๖๐๘๘ นางสาวรอวียะห์  มะทา 

 ๑๖๐๘๙ นางรอสนะห์  การี 

 ๑๖๐๙๐ นางสาวรอสนะห์  นิสะนิ 

 ๑๖๐๙๑ นางรอสมีนี  สาเม๊าะ 

 ๑๖๐๙๒ นางสาวรอสเม๊าะ  มะมิง 

 ๑๖๐๙๓ นางสาวรอสเมาะห์  นิสะนิ 

 ๑๖๐๙๔ นางรอสีด๊ะ  สะแม 

 ๑๖๐๙๕ นางสาวรอสียะห์  สาแม 

 ๑๖๐๙๖ นางสาวรอสีละห์  เปาะซา 

 ๑๖๐๙๗ นางรอสือน๊ะ  วานิ 

 ๑๖๐๙๘ นางรอหานิง  เบ็ญหมัด 

 ๑๖๐๙๙ นางรอฮัน  มะดือเระ 

 ๑๖๑๐๐ นางสาวรอฮัมนา  ตามาซอ 

 ๑๖๑๐๑ นางรอฮานา  ซนีเย็ง 

 ๑๖๑๐๒ นางรอฮานา  แยนา 

 ๑๖๑๐๓ นางรอฮานา  ศรีสุข 

 ๑๖๑๐๔ นางรอฮานา  สุดิน 

 ๑๖๑๐๕ นางสาวรอฮานิง  ปาเจาะ 

 ๑๖๑๐๖ นางสาวรอฮานี  ดาโอ๊ะ 

 ๑๖๑๐๗ นางรอฮานี  ดีเยาะ 

 ๑๖๑๐๘ นางสาวรอฮานี  นาคอ 

 ๑๖๑๐๙ นางสาวรอฮานี  มะ 

 ๑๖๑๑๐ นางสาวรอฮานี  สมาเฮาะ 

 ๑๖๑๑๑ นางสาวรอฮานี  ฮายีแวจิ 

 ๑๖๑๑๒ นางรอฮีมะห์  บาบูมาเร๊าะ 

 ๑๖๑๑๓ นางสาวรอฮีเมาะ  ปาเซ 

 ๑๖๑๑๔ นางรอฮีหมะ  เจะเยะ 

 ๑๖๑๑๕ นางรอฮีหม๊ะ  บาเน็ง 

 ๑๖๑๑๖ นางสาวรอฮีหม๊ะ  ลาเตะ 

 ๑๖๑๑๗ นางสาวรอฮีหม๊ะ  สะอะ 
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 ๑๖๑๑๘ นางสาวรอฮีหม๊ะ  หะแวเต๊ะ 

 ๑๖๑๑๙ นางระพีพร  เรืองช่วย 

 ๑๖๑๒๐ นางระวีวรรณ  หงษ์ขจร  โพธิท์อง 

 ๑๖๑๒๑ นางระวีวรรณ  เจะมะ 

 ๑๖๑๒๒ นางสาวระวีวรรณ  ชอุ่มพฤกษ์ 

 ๑๖๑๒๓ นางสาวรักชนก  ผ่องอําไพ 

 ๑๖๑๒๔ นางรัชคติ  ข้อมงคลอุดม 

 ๑๖๑๒๕ นางรัชฎา  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๖๑๒๖ นางสาวรัชดา  เชาวน์เสฏฐกุล 

 ๑๖๑๒๗ นางสาวรัชดา  แซ่โคว้ 

 ๑๖๑๒๘ นางสาวรัชดา  นิลกมล 

 ๑๖๑๒๙ นางรัชดา  มะเอียด 

 ๑๖๑๓๐ นางรัชดา  เลิศมนัสชัย 

 ๑๖๑๓๑ นางรัชดาพร  เกตุชาติ 

 ๑๖๑๓๒ นางรัชดาวรรณ  ไชยสงคราม 

 ๑๖๑๓๓ นางสาวรัชนี  จําศักดิ์ 

 ๑๖๑๓๔ นางรัชนี  เจะหะ 

 ๑๖๑๓๕ นางรัชนี  เทพพูลผล 

 ๑๖๑๓๖ นางรัชนี  นิมะ 

 ๑๖๑๓๗ นางสาวรัชนี  บาวกูล 

 ๑๖๑๓๘ นางรัชนี  บุญอนันต์ 

 ๑๖๑๓๙ นางรัชนี  พงษ์พานิช 

 ๑๖๑๔๐ นางรัชนี  ศรีเพชร 

 ๑๖๑๔๑ นางรัชนี  ศิริรัตน ์

 ๑๖๑๔๒ นางสาวรัชนี  หนักแดง 

 ๑๖๑๔๓ นางรัชนีกร  แก้วคุ้มภัย 

 ๑๖๑๔๔ นางรัชนีย์  บูเอียด 

 ๑๖๑๔๕ นางรัฐติยา  คงแก้ว 

 ๑๖๑๔๖ นางสาวรัตฉเวท  บํารุงหนูไหม 

 ๑๖๑๔๗ นางรัตดาวัลย์  อาจหาญ 

 ๑๖๑๔๘ นางสาวรัตตัญญา  เทศอาเส็น 

 ๑๖๑๔๙ นางสาวรัตติกานต์  แซ่ล่ิม 

 ๑๖๑๕๐ นางรัตติยา  โกริภาพ 

 ๑๖๑๕๑ นางรัตติยา  ยะข ุ

 ๑๖๑๕๒ นางรัตติยา  สันหมุด 

 ๑๖๑๕๓ นางสาวรัตติยาพร  ทองมาก 

 ๑๖๑๕๔ นางรัตติยาพร  ธรรมมะ 

 ๑๖๑๕๕ นางรัตนกมล  เป็นสุขเหลือ 

 ๑๖๑๕๖ นางสาวรัตนา  จันทร์นวล 

 ๑๖๑๕๗ นางสาวรัตนา  พงศ์พานิช 

 ๑๖๑๕๘ นางรัตนา  มณีรัตน ์

 ๑๖๑๕๙ นางรัตนา  มณีอ่อน 

 ๑๖๑๖๐ นางรัตนา  วาสแสดง 

 ๑๖๑๖๑ นางรัตนา  วิรุณกาญจน ์

 ๑๖๑๖๒ นางรัตนา  สมจิตร 

 ๑๖๑๖๓ นางสาวรัตนา  สากลกิจจานุกุล 

 ๑๖๑๖๔ นางรัตนา  สินทนา 

 ๑๖๑๖๕ นางสาวรัตนาซารี  เจะอาแว 

 ๑๖๑๖๖ นางสาวรัตนาภรณ์  บัวจันทร ์

 ๑๖๑๖๗ นางสาวรัตนาภรณ์  สมใจ 

 ๑๖๑๖๘ นางสาวรัติมา  โฉมอุไพ 

 ๑๖๑๖๙ นางรันติยา  คาเว็ง 
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 ๑๖๑๗๐ นางรัศมี  นิเดร์หะ 

 ๑๖๑๗๑ นางรัศมี  ยามาลูดิง 

 ๑๖๑๗๒ นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง 

 ๑๖๑๗๓ นางสาวรัษฎากรณ์  รัตนดาราโชค 

 ๑๖๑๗๔ นางราณี  ลํ้าประเสริฐ 

 ๑๖๑๗๕ นางราณี  สาเมาะ 

 ๑๖๑๗๖ นางราณี  สุวรรณบุบผา 

 ๑๖๑๗๗ นางสาวราณียา  นิสะ 

 ๑๖๑๗๘ นางราตรี  ทองเกล้ียง 

 ๑๖๑๗๙ นางสาวราตรี  อมรนรชัย 

 ๑๖๑๘๐ นางสาวรานีเราะ  มามุ 

 ๑๖๑๘๑ นางราศี  พรหมมณี 

 ๑๖๑๘๒ นางรําพึง  วิบูลย์อรรถ 

 ๑๖๑๘๓ นางรินดา  ตาเฮร์ 

 ๑๖๑๘๔ นางสาวรินลณี  กาเต๊ะ 

 ๑๖๑๘๕ นางสาวรีซัล  มะซานิ 

 ๑๖๑๘๖ นางรุ่งทิพย์  คงเกิด 

 ๑๖๑๘๗ นางสาวรุ้งทิพย์  ผ่องอําไพ 

 ๑๖๑๘๘ นางสาวรุ่งนภา  แก้วทองราช 

 ๑๖๑๘๙ นางรุ่งนภา  โชติกกําธร 

 ๑๖๑๙๐ นางรุ่งนภา  วัชรปิยานันทน ์

 ๑๖๑๙๑ นางรุ่งรัตน์  พิศทุธ์สินธุ ์

 ๑๖๑๙๒ นางรุ่งรัตน์  มนต์สวัสดิช์ัย 

 ๑๖๑๙๓ นางรุจิรา  วิรุณสาร 

 ๑๖๑๙๔ นางรุจิรา  เอ่ียวสกุล 

 ๑๖๑๙๕ นางรุจิวรรณ  โต๊ะหน ู

 ๑๖๑๙๖ นางรุจี  ทองวัตร 

 ๑๖๑๙๗ นางสาวรุสกาห์  สามะ 

 ๑๖๑๙๘ นางสาวรุสณี  ดะแซสาเมาะ 

 ๑๖๑๙๙ นางสาวรุสนา  แซะอามา 

 ๑๖๒๐๐ นางรุสนานี  ตง 

 ๑๖๒๐๑ นางสาวรุสนานี  หะยีมะเซาะ 

 ๑๖๒๐๒ นางสาวรุสนิต้า  วานิ 

 ๑๖๒๐๓ นางสาวรุสนี  เจะมะ 

 ๑๖๒๐๔ นางสาวรุสนี  ซะอิ 

 ๑๖๒๐๕ นางสาวรุสนี  นิตา 

 ๑๖๒๐๖ นางรุสนีดา  บือราเฮง 

 ๑๖๒๐๗ นางรุสมี  สามะ 

 ๑๖๒๐๘ นางสาวรุสมีนา  ดอรอแม 

 ๑๖๒๐๙ นางสาวรุสมีนา  วาเย็ง 

 ๑๖๒๑๐ นางสาวรูซีละห์  เจะแต 

 ๑๖๒๑๑ นางสาวรูซีลา  อาแวกะจิ 

 ๑๖๒๑๒ นางสาวรูณี  อุมาแม็ง 

 ๑๖๒๑๓ นางรูฟีซัน  ปานณรงค ์

 ๑๖๒๑๔ นางสาวรูฟีดา  โตะกะ 

 ๑๖๒๑๕ นางสาวรูสนีดา  มะนาอิง 

 ๑๖๒๑๖ นางรูฮานา  หะยีสาและ 

 ๑๖๒๑๗ นางสาวรูฮานี  สะดียามู 

 ๑๖๒๑๘ นางสาวรูฮายา  หามิ 

 ๑๖๒๑๙ นางสาวรูไฮดา  ยาโม 

 ๑๖๒๒๐ นางเรณู  ศารทูลทัต 

 ๑๖๒๒๑ นางเรณู  สมบูรณ์ภักดีกุล 
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 ๑๖๒๒๒ นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ 

 ๑๖๒๒๓ นางเรวดี  จันทร์นุ่น 

 ๑๖๒๒๔ นางเรวดี  ชูสกุลวงศ์ 

 ๑๖๒๒๕ นางเรวดี  พงศ์ไทย 

 ๑๖๒๒๖ นางสาวโรสนา  กาหลง 

 ๑๖๒๒๗ นางโรสนาณีย์  ซามะ 

 ๑๖๒๒๘ นางโรสนานี  จิตรหลัง 

 ๑๖๒๒๙ นางสาวโรสนานี  หะมิงมะ 

 ๑๖๒๓๐ นางโรสนี  ซายอ 

 ๑๖๒๓๑ นางโรสบา  ปัตนวงศ์ 

 ๑๖๒๓๒ นางสาวโรสไมนี  อะลีดิมัน 

 ๑๖๒๓๓ นางสาวโรสลิน  สาและ 

 ๑๖๒๓๔ นางโรสลีนา  กาแบ 

 ๑๖๒๓๕ นางโรฮ์ฮาณีย์  เจะแม 

 ๑๖๒๓๖ นางสาวโรฮานี  มะลี 

 ๑๖๒๓๗ นางโรฮานี  สะอะ 

 ๑๖๒๓๘ นางไรนุง  กาจิ 

 ๑๖๒๓๙ นางสาวฤทัยชนนี  สิทธิชยั 

 ๑๖๒๔๐ นางลดาวรรณ  เกิดแสง 

 ๑๖๒๔๑ นางลดาวัลย์  ดําน้อย 

 ๑๖๒๔๒ นางลดาวัลย์  แวสแลแม 

 ๑๖๒๔๓ นางลมัย  เสถียรพิทักษ์ 

 ๑๖๒๔๔ นางลลนา  กนแกม 

 ๑๖๒๔๕ นางสาวลลิดา  หล่อชลอกุล 

 ๑๖๒๔๖ นางลออ  คงเจริญ 

 ๑๖๒๔๗ นางละมัย  กสิพันธ์ 

 ๑๖๒๔๘ นางละมัย  ซุนหลี 

 ๑๖๒๔๙ นางสาวละม้าย  คําอ่อน 

 ๑๖๒๕๐ นางสาวละม้าย  แซ่สิม 

 ๑๖๒๕๑ นางละมุล  โนะ 

 ๑๖๒๕๒ นางละไม  ศิวาวุธ 

 ๑๖๒๕๓ นางละออง  จันทวดี 

 ๑๖๒๕๔ นางละออง  เจ๊ะแว 

 ๑๖๒๕๕ นางละออง  ภู่พงษ์ 

 ๑๖๒๕๖ นางละออง  ศิวะพรประสงค์ 

 ๑๖๒๕๗ นางสาวลักขณา  คงรักษา 

 ๑๖๒๕๘ นางลักขณา  ไชยมงคล 

 ๑๖๒๕๙ นางสาวลักขณา  ต๊ะปินตา 

 ๑๖๒๖๐ นางลัดดา  ชูช่วย 

 ๑๖๒๖๑ นางลัดดา  ไชยสวัสดิ ์

 ๑๖๒๖๒ นางสาวลัดดาวรรณ  หลวงอาจ 

 ๑๖๒๖๓ นางลัดดาวัลย์  ดํามณ ี

 ๑๖๒๖๔ นางลัดดาวัลย์  มณีราย 

 ๑๖๒๖๕ นางสาวลัดดาวัลย์  ยอดพทิักษ์ 

 ๑๖๒๖๖ นางสาวลัษมณ  เกตุมณี 

 ๑๖๒๖๗ นางสาวลาตีป๊ะ  มามะ 

 ๑๖๒๖๘ นางลาตีพะห์  หะยีเต๊ะ 

 ๑๖๒๖๙ นางลาตีฟะห์  การดี 

 ๑๖๒๗๐ นางสาวลาตีฟะห์  ยูโซ๊ะ 

 ๑๖๒๗๑ นางสาวลาภเพ็ญ  ทองหอม 

 ๑๖๒๗๒ นางลําดวน  สุวรรณมณ ี

 ๑๖๒๗๓ นางลิปดา  รือสะ 



 หน้า   ๓๖๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๖๒๗๔ นางสาวลิลลา  สะตาปอ 

 ๑๖๒๗๕ นางลีลมีรัน  ปูเต๊ะ 

 ๑๖๒๗๖ นางสาวเล็ก  แซ่จิว 

 ๑๖๒๗๗ นางสาวไลลา  บุญพิศ 

 ๑๖๒๗๘ นางสาวไลลา  มะสาลัง 

 ๑๖๒๗๙ นางไลลานี  อิสกันดาร์ 

 ๑๖๒๘๐ นางสาววชิรฎา  เชยบัวแก้ว 

 ๑๖๒๘๑ นางสาววชิรา  สุวรรณวงศ ์

 ๑๖๒๘๒ นางวณี  ร่วมพรภาณ ุ

 ๑๖๒๘๓ นางสาววนาทิพย์  ภักดีวานิช 

 ๑๖๒๘๔ นางวนิดา  คณานุรักษ์ 

 ๑๖๒๘๕ นางวนิดา  จันทร์สว่าง 

 ๑๖๒๘๖ นางวนิดา  เจียรกุลประเสริฐ 

 ๑๖๒๘๗ นางสาววนิดา  โตะโกะ 

 ๑๖๒๘๘ นางสาววนิดา  ทองอร่าม 

 ๑๖๒๘๙ นางวนิดา  บุญพร้อม 

 ๑๖๒๙๐ นางสาววนิดา  แวอุมา 

 ๑๖๒๙๑ นางสาววนิดา  ศรีจรูญ 

 ๑๖๒๙๒ นางวนิดา  ศรีสุวรรณ ์

 ๑๖๒๙๓ นางสาววนิดา  เส็นเจริญ 

 ๑๖๒๙๔ นางวนิดา  อ้ึงรังษี 

 ๑๖๒๙๕ นางวรดา  เหลืองจินดา 

 ๑๖๒๙๖ นางวรนาถ  มาหะมะ 

 ๑๖๒๙๗ นางวรนาถ  หม่ืนศรี 

 ๑๖๒๙๘ นางสาววรมน  จันทร์ลาภ 

 ๑๖๒๙๙ นางวรรณคนางค์  ชูเมือง 

 ๑๖๓๐๐ นางสาววรรณชไม  การถนัด 

 ๑๖๓๐๑ นางวรรณณา  ดิสสระ 

 ๑๖๓๐๒ นางวรรณณี  ชุมแดง 

 ๑๖๓๐๓ นางวรรณดี  ชาพรหมสิทธิ์ 

 ๑๖๓๐๔ นางวรรณดี  ถาวรสุข 

 ๑๖๓๐๕ นางวรรณนีย์  หวันสู 

 ๑๖๓๐๖ นางสาววรรณพร  ณ  สงขลา 

 ๑๖๓๐๗ นางวรรณพร  เล็มมะณี 

 ๑๖๓๐๘ นางวรรณรวี  สินสาย 

 ๑๖๓๐๙ นางวรรณลี  ปราโมทย์อนันต ์

 ๑๖๓๑๐ นางสาววรรณวิสาข์  ธนานันท ์

 ๑๖๓๑๑ นางวรรณา  แก้วมรกฎ 

 ๑๖๓๑๒ นางวรรณา  แกสมาน 

 ๑๖๓๑๓ นางวรรณา  จันทร์ม่ัน 

 ๑๖๓๑๔ นางวรรณา  เจ๊ะอุบง 

 ๑๖๓๑๕ นางสาววรรณา  ใจดี 

 ๑๖๓๑๖ นางสาววรรณา  ดือมาลี 

 ๑๖๓๑๗ นางวรรณา  วราวงศ ์

 ๑๖๓๑๘ นางวรรณา  สุขาเขิน 

 ๑๖๓๑๙ นางวรรณา  อนุวรรค 

 ๑๖๓๒๐ นางวรรณา  อุดมศาสตร์สกุล 

 ๑๖๓๒๑ นางวรรณี  กาซอร์ 

 ๑๖๓๒๒ นางวรรณี  จุลบุตร 

 ๑๖๓๒๓ นางสาววรรณี  ชัยรตันมโนกร 

 ๑๖๓๒๔ นางวรรณี  พรมนุย้ 

 ๑๖๓๒๕ นางสาววรรณี  พรหมพูล 
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 ๑๖๓๒๖ นางวรรณี  ศิริรตัน ์

 ๑๖๓๒๗ นางวรรณี  สุขรัตน ์

 ๑๖๓๒๘ นางวรรณี  อาลี 

 ๑๖๓๒๙ นางสาววรรษมน  แซ่เซ่ง 

 ๑๖๓๓๐ นางสาววรลักษณ์  ศิลามณีเวช 

 ๑๖๓๓๑ นางวรลักษณาวลัย  ยงสืบชาต ิ

 ๑๖๓๓๒ นางสาววรวรรณ์  ฟุ้งเกียรต ิ

 ๑๖๓๓๓ นางวรัญญา  จงอ่อน 

 ๑๖๓๓๔ นางสาววรัฎฐา  ชาญพิชญพงศ์ 

 ๑๖๓๓๕ นางสาววราพร  พรมแก้วพันธ ์

 ๑๖๓๓๖ นางวราภรณ์  คีรีพัฒน ์

 ๑๖๓๓๗ นางวราภรณ์  จันทโน 

 ๑๖๓๓๘ นางสาววราภรณ์  ใจบุญมา 

 ๑๖๓๓๙ นางสาววราภรณ์  ดวงจันทร ์

 ๑๖๓๔๐ นางวราภรณ์  พิพิธกุล 

 ๑๖๓๔๑ นางสาววราภรณ์  วรินทรเวช 

 ๑๖๓๔๒ นางวราภรณ์  สุขแก้ว 

 ๑๖๓๔๓ นางสาววราภรณ์  เหนี่ยวทอง 

 ๑๖๓๔๔ นางสาววริศรา  จันทร์แดง 

 ๑๖๓๔๕ นางสาววริศรา  เพ็ญเพ็ชร์ 

 ๑๖๓๔๖ นางสาววริศรา  ร่มแก้ว 

 ๑๖๓๔๗ นางสาววริศรา  หัดเหม 

 ๑๖๓๔๘ นางวริษฐา  นวลทอง   

 ๑๖๓๔๙ นางวริษฐา  บูเอียด 

 ๑๖๓๕๐ นางสาววริษฐา  หะไร 

 ๑๖๓๕๑ นางสาววริษา  พูลศิลป์ 

 ๑๖๓๕๒ นางวรุณยุพา  พินธุแก้ว 

 ๑๖๓๕๓ นางวลัยพร  คําคง 

 ๑๖๓๕๔ นางสาววลัยพร  เลขะกุล 

 ๑๖๓๕๕ นางวลัยรัตน์  โชติการสกุล 

 ๑๖๓๕๖ นางสาววลัยลักษณ์  สดุ้งด ี

 ๑๖๓๕๗ นางวไลพรรณ  เอียดเจริญ 

 ๑๖๓๕๘ นางสาววไลรัตน์  พรวิรุฬห์ 

 ๑๖๓๕๙ นางสาววสุนธรา  กุลภากร 

 ๑๖๓๖๐ นางวัชรวรรณ  ผดุงพงษ์ 

 ๑๖๓๖๑ นางสาววัชราภรณ์  ยลสุริยนัวงศ ์

 ๑๖๓๖๒ นางสาววัชราวลี  ไทยเจริญ 

 ๑๖๓๖๓ นางสาววัชรินทร์  จันทร์สุวรรณ 

 ๑๖๓๖๔ นางวัชรี  แปะซ่ิว 

 ๑๖๓๖๕ นางวัชรี  พรหมพิชัย 

 ๑๖๓๖๖ นางสาววัณฑนา  มณีรัตน ์

 ๑๖๓๖๗ นางวัณษา  ทิพย์สาตร ์

 ๑๖๓๖๘ นางวันการีม๊ะ  นิแห 

 ๑๖๓๖๙ นางสาววันซัลมา  ปานากาเซ็ง 

 ๑๖๓๗๐ นางสาววันทนา  โดฆอ 

 ๑๖๓๗๑ นางวันทนา  หลีเส็น 

 ๑๖๓๗๒ นางสาววันทนยี์  ปล้องใหม่ 

 ๑๖๓๗๓ นางสาววันปาซียะห์  ศรีตุลาการ 

 ๑๖๓๗๔ นางวันเพ็ญ  กล่ินพิทักษ์ 

 ๑๖๓๗๕ นางสาววันเพ็ญ  นาเกลือ 

 ๑๖๓๗๖ นางสาววันเพ็ญ  เบ็ญหมาด 

 ๑๖๓๗๗ นางสาววันเพ็ญ  เพชรรัตน ์
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 ๑๖๓๗๘ นางวันเพ็ญ  มณีโชต ิ

 ๑๖๓๗๙ นางวันเพ็ญ  รื่นเกษม 

 ๑๖๓๘๐ นางสาววันเพ็ญ  วิทยะสุนทร 

 ๑๖๓๘๑ นางวันเพ็ญ  แววทองคํา 

 ๑๖๓๘๒ นางสาววันเพ็ญ  หวังแอ 

 ๑๖๓๘๓ นางวันวิสาข์  พิชิตเวชยนั 

 ๑๖๓๘๔ นางวันอาบีดะฮ์  สนิหวี 

 ๑๖๓๘๕ นางวันอูเยียน  ดอเล๊าะ 

 ๑๖๓๘๖ นางสาววัรดียะห์  กาเวง 

 ๑๖๓๘๗ นางวลัภา  สุภาภา 

 ๑๖๓๘๘ นางวัลลภา  หิรัญวิริยะ 

 ๑๖๓๘๙ นางสาววัลลี  บายคายคม 

 ๑๖๓๙๐ นางสาววาซีดา  สะหมะบู 

 ๑๖๓๙๑ นางสาววานิตา  ยิสัน 

 ๑๖๓๙๒ นางวาริน  ชูสุวรรณ 

 ๑๖๓๙๓ นางวารี  ตึ่งเก๊ียบ 

 ๑๖๓๙๔ นางสาววาสนา  เกสรา 

 ๑๖๓๙๕ นางวาสนา  ขุนทอง 

 ๑๖๓๙๖ นางวาสนา  ฉัตรสุวรรณ 

 ๑๖๓๙๗ นางวาสนา  ธนะสุข 

 ๑๖๓๙๘ นางวาสนา  ปานสงฆ์ 

 ๑๖๓๙๙ นางวาสนา  ลุนแจ้ง 

 ๑๖๔๐๐ นางวาสนา  สิทธิพาท ี

 ๑๖๔๐๑ นางวาสนา  สุวรรณเรืองศรี 

 ๑๖๔๐๒ นางสาววาสิณี  จันทอง 

 ๑๖๔๐๓ นางวาสิณีย์  มะนิ 

 ๑๖๔๐๔ นางสาววาสินี  พันธุรัตน ์

 ๑๖๔๐๕ นางวาสินี  หนูไชยแก้ว 

 ๑๖๔๐๖ นางสาววาสุนทรา  ชัยรัตน ์

 ๑๖๔๐๗ นางวิจิตรา  หน่อทอง 

 ๑๖๔๐๘ นางวิชชุดา  บุญตามช่วย 

 ๑๖๔๐๙ นางสาววิชชุตา  พิรีนันท ์

 ๑๖๔๑๐ นางวิชญาพร  เฟื่องฟูขจร 

 ๑๖๔๑๑ นางวิชนีย์  บุญยอด 

 ๑๖๔๑๒ นางวิชนีย์  ศรีชาต ิ

 ๑๖๔๑๓ นางสาววิชุตา  แก้วนพรัตน ์

 ๑๖๔๑๔ นางสาววิธาดา  สินประจักษ์ผล 

 ๑๖๔๑๕ นางวิภา  อุไสนี 

 ๑๖๔๑๖ นางสาววิภาดา  ไชยศร 

 ๑๖๔๑๗ นางสาววิภาดา  ศักดิ์เสรีธรรม 

 ๑๖๔๑๘ นางวิภารัตน์  อนันตพงศ ์

 ๑๖๔๑๙ นางวิภารัตน์  อ่อนแก้ว 

 ๑๖๔๒๐ นางวิภาวี  เล่ห์ทองคํา 

 ๑๖๔๒๑ นางวิภาวี  หะยีบากา 

 ๑๖๔๒๒ นางสาววิภาษิณี  เนื่องสุวรรณ 

 ๑๖๔๒๓ นางสาววิมล  ไชยเสน 

 ๑๖๔๒๔ นางวิมล  ภคธีรเธียร 

 ๑๖๔๒๕ นางสาววิมลมาศ  พงษ์ทรัพย ์

 ๑๖๔๒๖ นางวิยดา  ผ่องใส 

 ๑๖๔๒๗ นางวิยะดา  โทบุรี 

 ๑๖๔๒๘ นางวิยะดา  ปานเพ็ชร 

 ๑๖๔๒๙ นางวิรงค์รอง  วงศ์นิตยลัภย ์
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 ๑๖๔๓๐ นางสาววิรงค์รอง  ศรีสวัสดิ ์

 ๑๖๔๓๑ นางวิรัช  ขันธ์สามล 

 ๑๖๔๓๒ นางวิรินธร  อักษรนิตย ์

 ๑๖๔๓๓ นางสาววิรียา  งามนิล 

 ๑๖๔๓๔ นางสาววิลาวรรณ  แบเลาะ 

 ๑๖๔๓๕ นางวิลาวรรณ  แสงสีเงิน 

 ๑๖๔๓๖ นางวิลาวัณย์  มัชฌิกะ 

 ๑๖๔๓๗ นางวิลาวัณย์  ยืนชนม์ 

 ๑๖๔๓๘ นางวิลาวัณย์  เฮงตาแก๊ะ 

 ๑๖๔๓๙ นางสาววิลาสิณ ี เจ๊ะอูมา 

 ๑๖๔๔๐ นางวิลาสินี  เจะโด 

 ๑๖๔๔๑ นางวิลาสินี  ดอเลาะ 

 ๑๖๔๔๒ นางวิลาสินี  รัฐภาคย์โภคิน 

 ๑๖๔๔๓ นางวิไล  จันทรัตนะ 

 ๑๖๔๔๔ นางวิไล  นิลวิสุทธิ ์

 ๑๖๔๔๕ นางวิไล  เรืองยิ่ง 

 ๑๖๔๔๖ นางวิไลรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม 

 ๑๖๔๔๗ นางวิไลวรรณ  พรหมณ ี

 ๑๖๔๔๘ นางวิไลวรรณ  มากละเอียด 

 ๑๖๔๔๙ นางวิไลวรรณ  หงส์วรานนท ์

 ๑๖๔๕๐ นางสาววีณา  ขาวเอียด 

 ๑๖๔๕๑ นางวีณา  ดือราซิง 

 ๑๖๔๕๒ นางวีณา  ทองบริบูรณ ์

 ๑๖๔๕๓ นางวีณารัตน์  พิสุทธินนทกุล 

 ๑๖๔๕๔ นางวีนัส  บูรพันธ ์

 ๑๖๔๕๕ นางสาววีรเกต  วิมลรัตน์ 

 ๑๖๔๕๖ นางสาววีรยา  คุ้มเมือง 

 ๑๖๔๕๗ นางวีรยา  หมุดแหล๊ะ 

 ๑๖๔๕๘ นางวีรวรรณ  เหมือนแท่น 

 ๑๖๔๕๙ นางแวกอรีเยาะ  อดุลยกิจ 

 ๑๖๔๖๐ นางแวซง  กาซอ 

 ๑๖๔๖๑ นางแวซาปือรอ  บูละ 

 ๑๖๔๖๒ นางแวซูรอยนี  แวอีซอ 

 ๑๖๔๖๓ นางสาวแวเซาอุดะ  แวฮามะ 

 ๑๖๔๖๔ นางแวเซ๊าะ  มีสันฐาน 

 ๑๖๔๖๕ นางแวปาซียะห์  ดูมีแด 

 ๑๖๔๖๖ นางสาวแวมรีแย  เลาะซา 

 ๑๖๔๖๗ นางสาวแวมารีแย  โต๊ะแวอาย ี

 ๑๖๔๖๘ นางแวมีเนาะ  วาเลาะ 

 ๑๖๔๖๙ นางแวมูเนาะ  สะตี 

 ๑๖๔๗๐ นางสาวแวยะห์รอ  ยูโซะ 

 ๑๖๔๗๑ นางสาวแวยามีละ  หามะ 

 ๑๖๔๗๒ นางแวเยาะ  กิติชัย 

 ๑๖๔๗๓ นางแวแย  ลอเด็ง 

 ๑๖๔๗๔ นางแวรอกายะ  เบ็ญโซะมา 

 ๑๖๔๗๕ นางสาวแวรอกีเยาะ  เจะเอาะ 

 ๑๖๔๗๖ นางแวรอกีเยาะ  และมะลี 

 ๑๖๔๗๗ นางแวรอบิยะ  เจ๊ะอะ 

 ๑๖๔๗๘ นางแวรอมละห์  เจ๊ะอาลี 

 ๑๖๔๗๙ นางแวรอเมาะ  มะมิง 

 ๑๖๔๘๐ นางแวรอเม๊าะ  แวหะยี 

 ๑๖๔๘๑ นางสาวแวลีเมาะ  โตะเก็ง 
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 ๑๖๔๘๒ นางแววตา  สุขนันตพงศ ์

 ๑๖๔๘๓ นางแวสากีนะ  ดาโอะ 

 ๑๖๔๘๔ นางแวสาปีเย๊าะ  เจ๊ะอุบง 

 ๑๖๔๘๕ นางสาวแวสุรตอนา  สลําหมาด 

 ๑๖๔๘๖ นางสาวแวอัสนีย์  แวหะมะ 

 ๑๖๔๘๗ นางสาวแวอูซะห์  เจะเลาะ 

 ๑๖๔๘๘ นางสาวแวแอเสาะ  เจะยอ 

 ๑๖๔๘๙ นางแวแอเสาะห์  เจ๊ะหมัด 

 ๑๖๔๙๐ นางแวฮัสนะห์  อีบุ๊ 

 ๑๖๔๙๑ นางแวฮานีซะห์  การีจิ 

 ๑๖๔๙๒ นางสาวศตรัศมี  หลงรักษณาวงศ ์

 ๑๖๔๙๓ นางศรัญญา  ปูซู 

 ๑๖๔๙๔ นางศรัญยา  สาแม 

 ๑๖๔๙๕ นางสาวศรัญวรรณ  โชตินิมิตรคณุ 

 ๑๖๔๙๖ นางศรัณยพัชร์  แสงจันทร ์

 ๑๖๔๙๗ นางสาวศรัณยา  ลาโมะ 

 ๑๖๔๙๘ นางศริญญา  วันสุไลมาน 

 ๑๖๔๙๙ นางสาวศรินญา  ปาเนาะ 

 ๑๖๕๐๐ นางศริยา  บิลแสละ 

 ๑๖๕๐๑ นางสาวศรีประไพ  ศรีงาม 

 ๑๖๕๐๒ นางศรียา  บุญรินทร ์

 ๑๖๕๐๓ นางสาวศรีรัตน์  มะหะมัด 

 ๑๖๕๐๔ นางศรีสุดา  แก้วมณี 

 ๑๖๕๐๕ นางศรีสุดา  ทองอร่าม 

 ๑๖๕๐๖ นางสาวศรีหัทยา  ชูสุวรรณ 

 ๑๖๕๐๗ นางสาวศลิษา  เล่ียมสุวรรณ 

 ๑๖๕๐๘ นางศศลักษณ์  มหัศนียนนท ์

 ๑๖๕๐๙ นางสาวศศิ  รังษีสว่าง 

 ๑๖๕๑๐ นางศศิธร  เติมเกษมวงศ์ 

 ๑๖๕๑๑ นางสาวศศิธร  พิทักษ์บุตร 

 ๑๖๕๑๒ นางสาวศศิธร  ศรุติอังกูร 

 ๑๖๕๑๓ นางศศินา  ดามะ 

 ๑๖๕๑๔ นางศศิพัชร์  กิไพโรจน ์

 ๑๖๕๑๕ นางศศิมา  ระเด่นอาหมัด 

 ๑๖๕๑๖ นางสาวศศิวิมล  ช่วยแก้ว 

 ๑๖๕๑๗ นางศันศนีย์  เจ๊ะปอ 

 ๑๖๕๑๘ นางสาวศันสนีย์  ปรีชาโชต ิ

 ๑๖๕๑๙ นางศาสนา  อินทสุรัช 

 ๑๖๕๒๐ นางสาวศินีนาฎ  พรหมพันธ์ 

 ๑๖๕๒๑ นางสาวศิรประภา  บุญศรีสมฤทธิ์ 

 ๑๖๕๒๒ นางศิรประภา  รังไสย์ 

 ๑๖๕๒๓ นางสาวศิรัญญา  เส้งซิว 

 ๑๖๕๒๔ นางสาวศิริขวัญ  ชิณศร ี

 ๑๖๕๒๕ นางศิริขวัญ  มาลัยศร ี

 ๑๖๕๒๖ นางสาวศิริขวัญ  โระศร ี

 ๑๖๕๒๗ นางศิริญญา  สาและ 

 ๑๖๕๒๘ นางสาวศิริญญา  สุวรรณโชต ิ

 ๑๖๕๒๙ นางศิริธร  งามประเสริฐศักดิ์ 

 ๑๖๕๓๐ นางศิรินทรท์ิพย์  ทองวิเศษ 

 ๑๖๕๓๑ นางศิรินยา  สาอิ 

 ๑๖๕๓๒ นางศิรินันท์  เพียรโรจน ์

 ๑๖๕๓๓ นางศิรินาฏ  เจยาคม 
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 ๑๖๕๓๔ นางศิริพร  ขุนแผ้ว 

 ๑๖๕๓๕ นางสาวศิริพร  เขียวอํ่า 

 ๑๖๕๓๖ นางศิริพร  ชนะกิจ 

 ๑๖๕๓๗ นางศิริพร  ทองจํารูญ 

 ๑๖๕๓๘ นางศิริพร  มังคลาทัศน ์

 ๑๖๕๓๙ นางสาวศิริพร  สินอ่อน 

 ๑๖๕๔๐ นางสาวศิริพร  อาจณรงค ์

 ๑๖๕๔๑ นางสาวศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล 

 ๑๖๕๔๒ นางศิริมา  เกียรติไพบูลย ์

 ๑๖๕๔๓ นางสาวศิริมา  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๖๕๔๔ นางสาวศิริรัตน์  คงทอง   

 ๑๖๕๔๕ นางสาวศิริรัตน์  เมืองแมน 

 ๑๖๕๔๖ นางสาวศิริลักษณ์  ระเบียบธรรม 

 ๑๖๕๔๗ นางสาวศิริวรรณ  ทายุโก 

 ๑๖๕๔๘ นางสาวศิริวรรณ  พูลเพิ่ม 

 ๑๖๕๔๙ นางศิริวรรณ  ศิริไพรวัน 

 ๑๖๕๕๐ นางศิวนาถ  ภู่ใหม่ 

 ๑๖๕๕๑ นางสาวศิวพร  ป่ินแก้ว 

 ๑๖๕๕๒ นางสาวศิวรา  ปานเกษรินทร ์

 ๑๖๕๕๓ นางศุภกรณ์  พูลดุสิต 

 ๑๖๕๕๔ นางสาวศุภกาญจน์  เสนะ 

 ๑๖๕๕๕ นางศุภมาส  สุวรรณวงศ ์

 ๑๖๕๕๖ นางสาวศุภรดา  ติ้นกะชาติ 

 ๑๖๕๕๗ นางสาวศุภราภรณ์  ทวนน้อย 

 ๑๖๕๕๘ นางศุภลักษณ์  จิตสกุลชัยเดช 

 ๑๖๕๕๙ นางสาวศุภลักษณ์  ชายบุญแก้ว 

 ๑๖๕๖๐ นางศุภลักษณ์  ศรีสวัสดิ ์

 ๑๖๕๖๑ นางศุภลักษณ์  แสงขาว 

 ๑๖๕๖๒ นางสาวศุภศิริ  หงส์ฤทธิพันธุ ์

 ๑๖๕๖๓ นางศุภานัน  นวลิขิต 

 ๑๖๕๖๔ นางสาวศุภิดา  ซีเดะ 

 ๑๖๕๖๕ นางศุลีพร  ชูพัฒน ์

 ๑๖๕๖๖ นางศุลีพร  สุขตลอดกาล 

 ๑๖๕๖๗ นางสกุณา  นองมณี 

 ๑๖๕๖๘ นางสงวน  คงสมบูรณ ์

 ๑๖๕๖๙ นางสงวน  จวนปลอด 

 ๑๖๕๗๐ นางสงวน  เภอทอง 

 ๑๖๕๗๑ นางสงวน  สอดส่อง 

 ๑๖๕๗๒ นางสงัด  ไชยลาภ 

 ๑๖๕๗๓ นางสดใส  ทิพย์บํารุง 

 ๑๖๕๗๔ นางสนธยา  ยือราน 

 ๑๖๕๗๕ นางสาวสนิท  ทองบุญล้อม 

 ๑๖๕๗๖ นางสนิส  จันทบุรี 

 ๑๖๕๗๗ นางสปีน๊ะ  ประเสริฐดํา 

 ๑๖๕๗๘ นางสปีน่า  อารุณ 

 ๑๖๕๗๙ นางสมจิต  ร่มแก้ว 

 ๑๖๕๘๐ นางสมจิต  วิริยะบุญญาเกียรติ 

 ๑๖๕๘๑ นางสมจิต  ศิริวัฒนโชค 

 ๑๖๕๘๒ นางสมจิตร์  แก้วมณี 

 ๑๖๕๘๓ นางสมจิตร  ไหมช่วย 

 ๑๖๕๘๔ นางสมจินต์  จิวะสกุล 

 ๑๖๕๘๕ นางสมใจ  เชื้อมงคล 
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 ๑๖๕๘๖ นางสาวสมใจ  พรหมสุข 

 ๑๖๕๘๗ นางสมใจ  เพ็ญสุวรรณ 

 ๑๖๕๘๘ นางสาวสมใจ  ยอดจันทร์ 

 ๑๖๕๘๙ นางสาวสมใจ  ศรีสินรุ่งเรือง 

 ๑๖๕๙๐ นางสมถวิล  จันทรัศมี 

 ๑๖๕๙๑ นางสมทรง  เจ๊ะดาโอ๊ะ 

 ๑๖๕๙๒ นางสมทรง  เดิมราช 

 ๑๖๕๙๓ นางสาวสมทรง  บํารุงศักดิ์ 

 ๑๖๕๙๔ นางสมบูรณ์  ชูตระกูล 

 ๑๖๕๙๕ นางสมบูรณ์  มณีนวล 

 ๑๖๕๙๖ นางสมบูรณ์  ห่านรัตนสกุล 

 ๑๖๕๙๗ นางสมปอง  มุกดารัตน์ 

 ๑๖๕๙๘ นางสาวสมปอง  ยศถาสุโรดม 

 ๑๖๕๙๙ นางสมพร  คุมภะสาโน 

 ๑๖๖๐๐ นางสมพร  จุลรัตน์ 

 ๑๖๖๐๑ นางสาวสมพร  ประเสริฐส่งสกุล 

 ๑๖๖๐๒ นางสมพร  มาลิกัน 

 ๑๖๖๐๓ นางสมพร  ร่วงราช 

 ๑๖๖๐๔ นางสมพิศ  จีนธาดา 

 ๑๖๖๐๕ นางสมพิศ  ซ่ีซ้าย 

 ๑๖๖๐๖ นางสมพิศ  ห้องโอสถ 

 ๑๖๖๐๗ นางสมมาศ  ชูชว่ย 

 ๑๖๖๐๘ นางสาวสมร  ถือทอง 

 ๑๖๖๐๙ นางสมร  มะเร๊ะ 

 ๑๖๖๑๐ นางสาวสมร  อังกาพย์ละออง 

 ๑๖๖๑๑ นางสาวสมรักษ์  พันธ์ผล 

 ๑๖๖๑๒ นางสมรัตน์  อมรสกุล 

 ๑๖๖๑๓ นางสาวสมฤดี  จันทร์สว่าง 

 ๑๖๖๑๔ นางสมลักษณ์  ไชยรีย์ 

 ๑๖๖๑๕ นางสาวสมศรี  ช่วยธรรมกิจ 

 ๑๖๖๑๖ นางสาวสมศรี  ไชยเพชรทอง 

 ๑๖๖๑๗ นางสมศรี  มงคลเคหา 

 ๑๖๖๑๘ นางสมศรี  มณีเกษร 

 ๑๖๖๑๙ นางสาวสมสุข  แสงสว่าง 

 ๑๖๖๒๐ นางสมหทัย  จันทร์หอม 

 ๑๖๖๒๑ นางสมหมาย  คงแก้ว 

 ๑๖๖๒๒ นางสมหมาย  มุณีรัตน ์

 ๑๖๖๒๓ นางสมัย  อนังคพันธ ์

 ๑๖๖๒๔ นางสมุขา  ภูก่ิงเงิน 

 ๑๖๖๒๕ นางสาวสรชา  ทวีคูณ 

 ๑๖๖๒๖ นางสาวสรวีย์  ทองจันทร ์

 ๑๖๖๒๗ นางสร้อยสุดา  ม่ิงละเอียด 

 ๑๖๖๒๘ นางสรัญญา  สุวพัฒน ์

 ๑๖๖๒๙ นางสรินฎา  ปุติ 

 ๑๖๖๓๐ นางสาวสรินดา  หลีเหล็ม 

 ๑๖๖๓๑ นางสโรชินี  ดิษฐสุวรรณ ์

 ๑๖๖๓๒ นางสาวสลักเพชร  พรหมทอง 

 ๑๖๖๓๓ นางสวนิตย์  ศิวาธรณิศร 

 ๑๖๖๓๔ นางสาวสวยบ๊ะ  ยงมะเก๊ะ 

 ๑๖๖๓๕ นางสว่างวรรณ  สังข์แก้ว 

 ๑๖๖๓๖ นางสอปิยะ  บุญตามช่วย 

 ๑๖๖๓๗ นางสอฝีย๊ะ  มะหะมิง 
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 ๑๖๖๓๘ นางสาวสอริหะ  สาดีน 

 ๑๖๖๓๙ นางสะปีน๊ะ  อายะ 

 ๑๖๖๔๐ นางสะลีหะ  เลาะดีสม 

 ๑๖๖๔๑ นางสะหน๊ะ  สามะ 

 ๑๖๖๔๒ นางสะอาดะห์  ซีเดะ 

 ๑๖๖๔๓ นางสักกิน๊ะ  หวันสกุล 

 ๑๖๖๔๔ นางสาวสัจจา  ชูยก 

 ๑๖๖๔๕ นางสัณห์สิริ  ผอมสวัสดิ์ 

 ๑๖๖๔๖ นางสาวสันชดา  เฉลิมพงศ์พิพัฒน ์

 ๑๖๖๔๗ นางสาวสันธนา  ชัยมนตร ี

 ๑๖๖๔๘ นางสาวสัลมา  ดือเร๊ะ 

 ๑๖๖๔๙ นางสาวสากียะห์  หะแว 

 ๑๖๖๕๐ นางสากีเราะ  แยนา  เบ็ญฮารูน 

 ๑๖๖๕๑ นางสาวสาคร  คงปราณ 

 ๑๖๖๕๒ นางสาครรัตน์  ปรีชา 

 ๑๖๖๕๓ นางสาวสาน๊ะ  ยีหมะ 

 ๑๖๖๕๔ นางสานิตย์  ชูช่วย 

 ๑๖๖๕๕ นางสานิสา  มาปะ 

 ๑๖๖๕๖ นางสาปิยะห์  มะลี 

 ๑๖๖๕๗ นางสาปีนะ  ยุนุ๊ 

 ๑๖๖๕๘ นางสาปีนะห์  หะยียูโซะ 

 ๑๖๖๕๙ นางสาวสาปียะห์  คามิส 

 ๑๖๖๖๐ นางสาฝาเร๊าะ  เจะจาโรจน์ 

 ๑๖๖๖๑ นางสาวสามียะห์  ยาแม 

 ๑๖๖๖๒ นางสาวสามีเราะห์  แวกาเดร์ 

 ๑๖๖๖๓ นางสามีฮะ  มะแซ 

 ๑๖๖๖๔ นางสายใจ  แก่นแก้ว 

 ๑๖๖๖๕ นางสายใจ  ขาวสังข์ 

 ๑๖๖๖๖ นางสายใจ  พุ่มแก้ว 

 ๑๖๖๖๗ นางสายใจ  สุขุมาลย์ 

 ๑๖๖๖๘ นางสายนะ  แวแยนา 

 ๑๖๖๖๙ นางสายบัว  นิโรธ 

 ๑๖๖๗๐ นางสายพิณ  แซ่ฮํ่า 

 ๑๖๖๗๑ นางสายพิณ  รอดพูล 

 ๑๖๖๗๒ นางสายวารุณ  เพ็ชรรัตน ์

 ๑๖๖๗๓ นางสายสุดา  เฮ็งตาแกะ 

 ๑๖๖๗๔ นางสายสุรีย์  รักจันทร ์

 ๑๖๖๗๕ นางสายหยุด  ขจรยุทธไกร 

 ๑๖๖๗๖ นางสารีน๊ะ  อีแตมะเกะ 

 ๑๖๖๗๗ นางสารีปะ  ยีคาเรง 

 ๑๖๖๗๘ นางสาวสารีปะห์  ดาราวี 

 ๑๖๖๗๙ นางสารีปะห์  สะมะแอ 

 ๑๖๖๘๐ นางสาวสารีปะห์  อูมา 

 ๑๖๖๘๑ นางสาวสารีมะห์  สาและ 

 ๑๖๖๘๒ นางสาวสาลิตา  หัดสะและ 

 ๑๖๖๘๓ นางสาลินี  อารอมะ 

 ๑๖๖๘๔ นางสาวสาลินี  อินทรศักดิ์ 

 ๑๖๖๘๕ นางสาลีมะห์  หะยีสามะแอ 

 ๑๖๖๘๖ นางสาวสาลีหะ  บากา 

 ๑๖๖๘๗ นางสาวสาแลฮะ  ดีซะเอ๊ะ 

 ๑๖๖๘๘ นางสาวิตรี  จันทร์มณ ี

 ๑๖๖๘๙ นางสาวิตรี  ตู้สําราญ 
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 ๑๖๖๙๐ นางสาวสาวิตรี  สมถวนิช 

 ๑๖๖๙๑ นางสาวิตรี  เสนพรัตน ์

 ๑๖๖๙๒ นางสาวสาวิภา  โต๊ะยง 

 ๑๖๖๙๓ นางสํานวน  ทองคํา 

 ๑๖๖๙๔ นางสํารวย  ศิริศักดิ ์

 ๑๖๖๙๕ นางสําอาง  สุวรรณแพทย ์

 ๑๖๖๙๖ นางสาวสินี  กลํ่ามาตย์ 

 ๑๖๖๙๗ นางสินีนาฏ  ป่ีแก้ว 

 ๑๖๖๙๘ นางสินีนาถ  เดชไพบูลย์ศรี 

 ๑๖๖๙๙ นางสาวสิมาวาตี  วายา 

 ๑๖๗๐๐ นางสิราพร  บ่อเตย 

 ๑๖๗๐๑ นางสิริกาญจน์  สุวรรณรัตน ์

 ๑๖๗๐๒ นางสาวสิริขวัญ  หวังวรพนัธุ ์

 ๑๖๗๐๓ นางสิริถาวร  ดิศรพงศ ์

 ๑๖๗๐๔ นางสิรินี  จันทร์แจ้ง 

 ๑๖๗๐๕ นางสาวสิริรัตน์  บํารุงกรณ์ 

 ๑๖๗๐๖ นางสิริรัตน์  บุญเกล้ียง 

 ๑๖๗๐๗ นางสาวสิริวรรณ  พลอยมี 

 ๑๖๗๐๘ นางสิริวรรณ  สุขแก้ว 

 ๑๖๗๐๙ นางสาวสิริวัฒนา  โรจน์ดํารงศักดิ ์

 ๑๖๗๑๐ นางสาวสีตีปาตีเมาะ  กะแลแปะ 

 ๑๖๗๑๑ นางสาวสีตีรอฮานา  บือซา 

 ๑๖๗๑๒ นางสาวสีตีแอเซาะ  สามะ 

 ๑๖๗๑๓ นางสาวสีตีแอเสาะ  เล๊าะยีตา 

 ๑๖๗๑๔ นางสีป๊ะ  เจ๊ะแอ 

 ๑๖๗๑๕ นางสาวสีเป๊าะ  และสมสา 

 ๑๖๗๑๖ นางสีฟ้า  หลักศิลากุล 

 ๑๖๗๑๗ นางสือนะ  อับดุลเส๊าะ 

 ๑๖๗๑๘ นางสือลาวาตี  บาโด 

 ๑๖๗๑๙ นางสาวสุกัญญา  จงพร้าว 

 ๑๖๗๒๐ นางสาวสุกัญญา  บูสู 

 ๑๖๗๒๑ นางสาวสุกัญญา  มุกดามนต์ 

 ๑๖๗๒๒ นางสาวสุกัลยา  บริสุทธิ์ 

 ๑๖๗๒๓ นางสาวสุกัลยา  บิลหีม 

 ๑๖๗๒๔ นางสาวสุขเกษม  ศรีสนอง 

 ๑๖๗๒๕ นางสาวสุขุมาภรณ์  กิตติวงศากูล 

 ๑๖๗๒๖ นางสาวสุขุมาภรณ์  นิลวิสุทธิ ์

 ๑๖๗๒๗ นางสาวสุขุมาภรณ์  บุญแนบ 

 ๑๖๗๒๘ นางสุขุมาล  ศรีไหม 

 ๑๖๗๒๙ นางสุคันธา  สุวรรณทัต 

 ๑๖๗๓๐ นางสาวสุจรรยา  บุญประดิษฐ์ 

 ๑๖๗๓๑ นางสุจรรยา  พงศ์สวรรค ์

 ๑๖๗๓๒ นางสุจรรยา  พลวงค ์

 ๑๖๗๓๓ นางสาวสุจาณี  อาแว 

 ๑๖๗๓๔ นางสุจารี  พรหมมณี 

 ๑๖๗๓๕ นางสุจิต  เพ็ชรพญา 

 ๑๖๗๓๖ นางสุจิตร  ทองธรรมชาต ิ

 ๑๖๗๓๗ นางสุจิตรา  แก้วรอด 

 ๑๖๗๓๘ นางสุจิตรา  โชติกุลรัตน ์

 ๑๖๗๓๙ นางสุจิตรา  ผ่องฉวี 

 ๑๖๗๔๐ นางสาวสุจิตรา  ลือเมาะ 

 ๑๖๗๔๑ นางสุจิตรา  หยงสตาร์ 
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 ๑๖๗๔๒ นางสุจินต์  ภูริวิทย ์

 ๑๖๗๔๓ นางสุจินธรา  สุธากุล 

 ๑๖๗๔๔ นางสุใจ  ส่วนไพโรจน ์

 ๑๖๗๔๕ นางสุชญา  พิทยาพงศกร 

 ๑๖๗๔๖ นางสาวสุชาฎา  ทรัพย์แก้ว 

 ๑๖๗๔๗ นางสาวสุชาดา  เบ็ญยุโส๊ะ 

 ๑๖๗๔๘ นางสุชาดา  สมิทจิต 

 ๑๖๗๔๙ นางสาวสุชิรา  บัวมาศ 

 ๑๖๗๕๐ นางสุณี  เผ่าวัชรพล 

 ๑๖๗๕๑ นางสาวสุณ ี อาบูบากา 

 ๑๖๗๕๒ นางสุดใจ  คุ้มเสม 

 ๑๖๗๕๓ นางสุดใจ  ชุดเทพ 

 ๑๖๗๕๔ นางสุดใจ  เทพฤทธิ์   

 ๑๖๗๕๕ นางสาวสุดใจ  รอดศรี 

 ๑๖๗๕๖ นางสาวสุดปรารถนา  นีละไพจิตร 

 ๑๖๗๕๗ นางสาวสุดา  แก้วสุณีย ์

 ๑๖๗๕๘ นางสุดา  หลีเส็น 

 ๑๖๗๕๙ นางสาวสุดา  อัสมะแอ 

 ๑๖๗๖๐ นางสาวสุดาทิพย์  นวลละออง 

 ๑๖๗๖๑ นางสาวสุดารัตน์  สรายุทธพิสัย 

 ๑๖๗๖๒ นางสาวสุดารัตน์  สุกาพัฒน์ 

 ๑๖๗๖๓ นางสุดารัตน์  สุวรรณรัตน ์

 ๑๖๗๖๔ นางสุดารัตน์  แสนใจวุฒ ิ

 ๑๖๗๖๕ นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน 

 ๑๖๗๖๖ นางสุดารา  คงศรีรอด 

 ๑๖๗๖๗ นางสุทธินี  เม่นฉาย 

 ๑๖๗๖๘ นางสาวสุทธิษา  พรหมจันทร ์

 ๑๖๗๖๙ นางสาวสุทาลัย  ศรีนุ่น 

 ๑๖๗๗๐ นางสาวสุทิศา  สังข์สกุล 

 ๑๖๗๗๑ นางสาวสุธรรมา  เต่งศิริธรรม 

 ๑๖๗๗๒ นางสุธัญญา  บุณยะนันท ์

 ๑๖๗๗๓ นางสาวสุธาดา  จันทคุตโต 

 ๑๖๗๗๔ นางสาวสุธาทิพ  ยุทธโยธนิ 

 ๑๖๗๗๕ นางสุธาทิพย์  นิลฉิม 

 ๑๖๗๗๖ นางสาวสุธาทิพย์  วิวัฒนางกูร 

 ๑๖๗๗๗ นางสาวสุธาทิพย์  ใหม่ชุม 

 ๑๖๗๗๘ นางสุธารัตน์  วิเศษ 

 ๑๖๗๗๙ นางสาวสุธาศิณี  บัวเผียน 

 ๑๖๗๘๐ นางสาวสุธาสินี  คําวิเศษ 

 ๑๖๗๘๑ นางสุธาสินี  มาถนอม 

 ๑๖๗๘๒ นางสุธาสินี  สุวรรณรัตน ์

 ๑๖๗๘๓ นางสาวสุธิกา  วาระหัส 

 ๑๖๗๘๔ นางสุธิดา  คลังข้อง 

 ๑๖๗๘๕ นางสุธิดา  บุตรนาแพง 

 ๑๖๗๘๖ นางสาวสุธิดา  สะแลแม 

 ๑๖๗๘๗ นางสุธิดา  อินทรัตน ์

 ๑๖๗๘๘ นางสาวสุธินันท์  คงสี 

 ๑๖๗๘๙ นางสุธิรา  โกมลมาลัย 

 ๑๖๗๙๐ นางสาวสุธิรา  เสาวภาคย์ 

 ๑๖๗๙๑ นางสุธิรา  หวันชิตนาย 

 ๑๖๗๙๒ นางสุนทรี  เจ๊ะมุ 

 ๑๖๗๙๓ นางสุนันท์  ทรพัย์บัว 
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 ๑๖๗๙๔ นางสาวสุนันท์  พันธิ์ศร ี

 ๑๖๗๙๕ นางสุนันท์  มีนา 

 ๑๖๗๙๖ นางสุนารี  สุวรรณโร 

 ๑๖๗๙๗ นางสุนิฎา  ทองหวาน 

 ๑๖๗๙๘ นางสุนิดา  สนน้อย 

 ๑๖๗๙๙ นางสาวสุนิตตา  สุวรรณกุล 

 ๑๖๘๐๐ นางสาวสุนิตา  บุญปถัมภ์ 

 ๑๖๘๐๑ นางสาวสุนิศา  นิยมเดชา 

 ๑๖๘๐๒ นางสาวสุนิศา  มะลี 

 ๑๖๘๐๓ นางสุนิสา  เจ๊ะเล๊าะ 

 ๑๖๘๐๔ นางสาวสุนิสา  นุ้ยไสน 

 ๑๖๘๐๕ นางสุนิสา  สิริวิพัธน ์

 ๑๖๘๐๖ นางสาวสุนิสา  หมัดหลี 

 ๑๖๘๐๗ นางสาวสุนีย์  ตรีมณ ี

 ๑๖๘๐๘ นางสุนีย์  เสาะสุวรรณ 

 ๑๖๘๐๙ นางสาวสุนีย์  หงษ์ทอง 

 ๑๖๘๑๐ นางสาวสุไบด๊ะ  อารีหทัยรัตน ์

 ๑๖๘๑๑ นางสุไบดัส  มะยาดง 

 ๑๖๘๑๒ นางสาวสุประวีฎ์  ชุมพงศ์ 

 ๑๖๘๑๓ นางสาวสุปราณี  หะยีสะแลแม 

 ๑๖๘๑๔ นางสาวสุปรียา  ทองมาก 

 ๑๖๘๑๕ นางสุพร  บุญปถัมภ์ 

 ๑๖๘๑๖ นางสุพรรณ  ขุนราษฎร 

 ๑๖๘๑๗ นางสุพรรณา  เสือกลับ 

 ๑๖๘๑๘ นางสุพรรษา  รามแก้ว 

 ๑๖๘๑๙ นางสาวสุพรรษา  สุวรรณชาตร ี

 ๑๖๘๒๐ นางสาวสุพัตสร  ลายทอง 

 ๑๖๘๒๑ นางสุพิญญา  สันตอน 

 ๑๖๘๒๒ นางสาวสุพิศ  ทองประดับ 

 ๑๖๘๒๓ นางสาวสุพิศ  สุขจันทรา 

 ๑๖๘๒๔ นางสุภมาส  เย่าเฉื้อง 

 ๑๖๘๒๕ นางสาวสุภรัตน์  มุกฎารัตน์ 

 ๑๖๘๒๖ นางสาวสุภัค  บุญสุวรรณ 

 ๑๖๘๒๗ นางสาวสุภัทรา  นุ้ยแหลม 

 ๑๖๘๒๘ นางสาวสุภัทรา  ล่ิมป่ี 

 ๑๖๘๒๙ นางสาวสุภัทรา  อินทรมณี 

 ๑๖๘๓๐ นางสาวสุภา  ศิริไชย 

 ๑๖๘๓๑ นางสาวสุภาณี  บุญสนอง 

 ๑๖๘๓๒ นางสาวสุภาณี  วงศ์วิริยะวิกรัย 

 ๑๖๘๓๓ นางสุภาพ  จันทร์ทิพย ์

 ๑๖๘๓๔ นางสุภาพ  ใบกาเด็น 

 ๑๖๘๓๕ นางสาวสุภาพ  ศรีทอง 

 ๑๖๘๓๖ นางสุภาพร  จิตรประสิทธิ์พร 

 ๑๖๘๓๗ นางสุภาพร  แดงกระจ่าง 

 ๑๖๘๓๘ นางสุภาพร  ฝ่ังชลจิตต์ 

 ๑๖๘๓๙ นางสุภาพร  พรหมจันทร ์

 ๑๖๘๔๐ นางสุภาพร  สุดเพชรโรจน ์

 ๑๖๘๔๑ นางสุภาพันธ์  อุทธะพล 

 ๑๖๘๔๒ นางสุภาภรณ์  คงมาก 

 ๑๖๘๔๓ นางสุภาภรณ์  ทองเกล้ียง 

 ๑๖๘๔๔ นางสุภาภรณ์  รุ่งเรือง   

 ๑๖๘๔๕ นางสุภาภรณ์  สุวรรณโอภาส 
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 ๑๖๘๔๖ นางสาวสุภาภรณ์  อุ่ยเจริญ 

 ๑๖๘๔๗ นางสาวสุภาวดี  ดํานิล 

 ๑๖๘๔๘ นางสาวสุภาวดี  มโนรัตน์สกุล 

 ๑๖๘๔๙ นางสุภาวดี  ศิยะพงษ์ 

 ๑๖๘๕๐ นางสุภาวดี  แสงเพชร 

 ๑๖๘๕๑ นางสุภาวดี  หนูทิม 

 ๑๖๘๕๒ นางสุภาศิณี  เอียดแก้ว 

 ๑๖๘๕๓ นางสุมณฑา  วสุธาสวัสดิ์ 

 ๑๖๘๕๔ นางสาวสุมณฑา  สะอะ 

 ๑๖๘๕๕ นางสาวสุมล  เล่ียมทอง 

 ๑๖๘๕๖ นางสุมล  เสรีวีระเสถียร 

 ๑๖๘๕๗ นางสาวสุมลฑา  นิ่มภูษา 

 ๑๖๘๕๘ นางสุมลมาลย์  แวหะมะ 

 ๑๖๘๕๙ นางสาวสุมาลี  ไชยนุ้ย 

 ๑๖๘๖๐ นางสาวสุมาลี  สุริไพศาลสกุล 

 ๑๖๘๖๑ นางสาวสุรัยดา  สูหลง 

 ๑๖๘๖๒ นางสุรัยยา  สมานสกุลภักดี 

 ๑๖๘๖๓ นางสุรัสสา  บุษบงค์ 

 ๑๖๘๖๔ นางสุรางรัตน์  เสาร์วงษ์ 

 ๑๖๘๖๕ นางสาวสุรายา  พุฒวัจน์ 

 ๑๖๘๖๖ นางสุริญา  บุญเต็ม 

 ๑๖๘๖๗ นางสุรีพร  คอแด๊ะ 

 ๑๖๘๖๘ นางสุรีพร  หมวดสิงห์ 

 ๑๖๘๖๙ นางสุรีย์  แก้วนิตย ์

 ๑๖๘๗๐ นางสาวสุรีรัตน์  จันทบุร ี

 ๑๖๘๗๑ นางสุรีรัตน์  ยามา 

 ๑๖๘๗๒ นางสาวสุรีรัตน์  รงเรือง 

 ๑๖๘๗๓ นางสุรีรัตน์  วิเชียรโชต ิ

 ๑๖๘๗๔ นางสาวสุรีรัตน์  แสงสุวัน 

 ๑๖๘๗๕ นางสาวสุรีรัตน์  หน่อจันทร ์

 ๑๖๘๗๖ นางสุรีวรรณ์  คงทน 

 ๑๖๘๗๗ นางสาวสุไรดา  เจะสาเมาะ 

 ๑๖๘๗๘ นางสาวสุไรดา  บินและ 

 ๑๖๘๗๙ นางสาวสุไรดา  หมัดเลียด 

 ๑๖๘๘๐ นางสาวสุไรนี  สายนุ้ย 

 ๑๖๘๘๑ นางสุไรยัน  เบ็ญดาโอ๊ะ 

 ๑๖๘๘๒ นางสุไรยา  เจ๊ะแต 

 ๑๖๘๘๓ นางสุไรยา  ยาบา 

 ๑๖๘๘๔ นางสาวสุไรยา  เส็นดาโอ๊ะ 

 ๑๖๘๘๕ นางสุลักขณา  ศรีรัตน ์

 ๑๖๘๘๖ นางสุลัยญา  หะยีหามะ 

 ๑๖๘๘๗ นางสุลี  เอ่ียวสกุล 

 ๑๖๘๘๘ นางสุลีพร  รักษาสรณ์ 

 ๑๖๘๘๙ นางสุลีมาศ  มาสิก 

 ๑๖๘๙๐ นางสุวคนธ์  เจียมสุภเศรษฐ์ 

 ๑๖๘๙๑ นางสาวสุวคนธ์  ยี่สกุล 

 ๑๖๘๙๒ นางสาวสุวดี  สินธุอุทัย 

 ๑๖๘๙๓ นางสาวสุวนาถ  ทองสองยอด 

 ๑๖๘๙๔ นางสาวสุวพร  บุญพรหม 

 ๑๖๘๙๕ นางสุวภัทร  ศรประดิษฐ์ 

 ๑๖๘๙๖ นางสุวรรณา  วิทยาศิริกุล 

 ๑๖๘๙๗ นางสุวรรณา  สมสีแดง 
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 ๑๖๘๙๘ นางสุวรรณา  สาแม 

 ๑๖๘๙๙ นางสุวรรณา  แสงจันทร ์

 ๑๖๙๐๐ นางสุวรรณี  คานย ู

 ๑๖๙๐๑ นางสุวรรณี  ชูนวล 

 ๑๖๙๐๒ นางสาวสุวรรณี  นิสัน 

 ๑๖๙๐๓ นางสุวรรณี  วิถีเทพ 

 ๑๖๙๐๔ นางสุวรรณี  หลังปูเต๊ะ 

 ๑๖๙๐๕ นางสุวรรณยี์  สหัสสธารา 

 ๑๖๙๐๖ นางสุวลัย  มหากันธา 

 ๑๖๙๐๗ นางสุวัฒนา  ทวีสันทนีนุกูล 

 ๑๖๙๐๘ นางสุวาลี  จุลเอียด 

 ๑๖๙๐๙ นางสาวสุวิตา  ทองหนูรุ่ง 

 ๑๖๙๑๐ นางสุวิมล  นราองอาจ 

 ๑๖๙๑๑ นางสุวิมล  รักษาพล 

 ๑๖๙๑๒ นางสุวิมล  วรรณศร ี

 ๑๖๙๑๓ นางสาวสุใวบ๊ะ  วอซา 

 ๑๖๙๑๔ นางสุไวดา  สาแยตือปะ 

 ๑๖๙๑๕ นางสุไวบ๊ะ  อิเรฮิง 

 ๑๖๙๑๖ นางสาวสุไวบะห์  จะปะกียา 

 ๑๖๙๑๗ นางสุหะณี  นิอาแซ 

 ๑๖๙๑๘ นางสาวสุไฮบะห์  สะนิ 

 ๑๖๙๑๙ นางสุไฮลา  ภูมิประเสริฐ 

 ๑๖๙๒๐ นางสูใบดะห์  มะเซ็ง 

 ๑๖๙๒๑ นางสูรายยา  ยูโซ๊ะ 

 ๑๖๙๒๒ นางสาวสูรีย๊ะห์  ดาหมาด 

 ๑๖๙๒๓ นางสาวสูรียานา  สือนิ 

 ๑๖๙๒๔ นางสาวสูวายดะห์  สาแม 

 ๑๖๙๒๕ นางสาวเสมอใจ  วิจิตร 

 ๑๖๙๒๖ นางเสรี  สันตะมะโน 

 ๑๖๙๒๗ นางสาวเสาด๊ะ  หัดขะเจ 

 ๑๖๙๒๘ นางสาวเสาวกุล  ธิโย 

 ๑๖๙๒๙ นางเสาวคนธ์  ชูมณี 

 ๑๖๙๓๐ นางสาวเสาวณีย์  แซ่จิว 

 ๑๖๙๓๑ นางสาวเสาวณีย์  บุษบงค์ 

 ๑๖๙๓๒ นางสาวเสาวณีย์  โระศรี 

 ๑๖๙๓๓ นางเสาวณีย์  สารพร 

 ๑๖๙๓๔ นางสาวเสาวนิตย์  ทวีสันทนีนุกูล 

 ๑๖๙๓๕ นางเสาวนี  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๖๙๓๖ นางสาวเสาวนีย์  ก่อวุฒิกุลรังษี 

 ๑๖๙๓๗ นางเสาวนีย์  แก้วทอง 

 ๑๖๙๓๘ นางสาวเสาวนีย์  ทองธรรมชาติ 

 ๑๖๙๓๙ นางสาวเสาวภา  โชติสุวรรณ 

 ๑๖๙๔๐ นางสาวเสาวภา  นาคมาศ 

 ๑๖๙๔๑ นางสาวเสาวภาคย์  โรจนแพทย ์

 ๑๖๙๔๒ นางเสาวภาภรณ์  พุทธศิริ   

 ๑๖๙๔๓ นางเสาวรส  ทุ่งปรือ 

 ๑๖๙๔๔ นางเสาวลักษณ์  ไชยสุวรรณ 

 ๑๖๙๔๕ นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ติ่น 

 ๑๖๙๔๖ นางสาวเสาวลักษณ์  ปาแว 

 ๑๖๙๔๗ นางเสาวลักษณ์  ส่งอําไพ 

 ๑๖๙๔๘ นางสาวเสาวลี  ชูเกิด 

 ๑๖๙๔๙ นางสาวแสงดาว  หมอขวัญ 
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 ๑๖๙๕๐ นางสาวแสงดาว  หะสาเมาะ 

 ๑๖๙๕๑ นางแสงเดือน  พรหมบุตร 

 ๑๖๙๕๒ นางแสงระวี  แปเราะ   

 ๑๖๙๕๓ นางแสงระวี  พุทธรักษ์ 

 ๑๖๙๕๔ นางสาวแสนสม  เสริมสุทธิ์ 

 ๑๖๙๕๕ นางโสภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ ์

 ๑๖๙๕๖ นางสาวโสภา  พุทธรักษ์ 

 ๑๖๙๕๗ นางโสภา  สุวรรณรัตน ์

 ๑๖๙๕๘ นางโสภา  อ่อนแดง 

 ๑๖๙๕๙ นางโสภาพร  ผ่องสุวรรณ 

 ๑๖๙๖๐ นางสาวโสภาพรรณ  ประทุม 

 ๑๖๙๖๑ นางสาวโสภาวดี  ธรรมจารี 

 ๑๖๙๖๒ นางสาวโสมนัส  เหย็บหมัด 

 ๑๖๙๖๓ นางสาวโสรญา  กาหลง 

 ๑๖๙๖๔ นางสาวไสนับ  เปาะโซะ 

 ๑๖๙๖๕ นางสาวหทยา  กุลชัยรัตนา 

 ๑๖๙๖๖ นางหทัยกาญจน์  เพชรประวัติ 

 ๑๖๙๖๗ นางหทัยกาญจน์  วรรณวฒัน ์

 ๑๖๙๖๘ นางหทัยถวิล  มูสิกะเจริญ 

 ๑๖๙๖๙ นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง 

 ๑๖๙๗๐ นางสาวหทัยรัตน์  แซ่จ้าน 

 ๑๖๙๗๑ นางสาวหทัยรัตน์  โอชโร 

 ๑๖๙๗๒ นางสาวหมะหานี  มิเหาะ 

 ๑๖๙๗๓ นางหรรษา  เดชบุญ 

 ๑๖๙๗๔ นางสาวหวันสุดา  เจ๊ะหะ 

 ๑๖๙๗๕ นางสาวห้องขวัญ  อ่องวุฒิวัฒน์ 

 ๑๖๙๗๖ นางหะมีดะ  บือราเฮง 

 ๑๖๙๗๗ นางสาวหัสนะห์  เมาะสะ 

 ๑๖๙๗๘ นางหัสยา  เวชนิล 

 ๑๖๙๗๙ นางสาวหาบีบะ  ดาตู 

 ๑๖๙๘๐ นางหามีด๊ะ  เจ๊ะบู 

 ๑๖๙๘๑ นางหามีด๊ะ  สันบากอ 

 ๑๖๙๘๒ นางเหมวดี  ทรงนาศึก 

 ๑๖๙๘๓ นางแหน่ง  กุลวานิช 

 ๑๖๙๘๔ นางสาวอดิศา  เบญจรัตนานนท ์

 ๑๖๙๘๕ นางสาวอทิตยา  อิแอ 

 ๑๖๙๘๖ นางอนงค์  โรหิตธาดา 

 ๑๖๙๘๗ นางอนงค์  สารบัญ 

 ๑๖๙๘๘ นางอนงค์  หนูเรือง 

 ๑๖๙๘๙ นางสาวอนงค์นาถ  ไชยศรี 

 ๑๖๙๙๐ นางอนงค์ศรี  บัวเรียน 

 ๑๖๙๙๑ นางอนิตา  หะยีอาซา 

 ๑๖๙๙๒ นางสาวอนุช  เพชรเรือง 

 ๑๖๙๙๓ นางอนุรัตน์  ทิพย์อักษร 

 ๑๖๙๙๔ นางอนุรัตน์  แพทย์สกุล 

 ๑๖๙๙๕ นางอนุรีดา  บาแม 

 ๑๖๙๙๖ นางอนุสราวรรณ  ทะสะระ 

 ๑๖๙๙๗ นางสาวอโนมา  ธิติธรรมวงศ์ 

 ๑๖๙๙๘ นางสาวอภิรดี  คลายนา 

 ๑๖๙๙๙ นางสาวอภิรดี  แซ่ล่ิม 

 ๑๗๐๐๐ นางอภิรตี  กอวาอูตู 

 ๑๗๐๐๑ นางสาวอภิฤดี  สุวรรณกุล 



 หน้า   ๓๗๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๗๐๐๒ นางสาวอภิลักษณ์  ชีพสฤษดิพงศ ์

 ๑๗๐๐๓ นางอมมี  เบญจมะ 

 ๑๗๐๐๔ นางอมร  รัตนกาญจน์ 

 ๑๗๐๐๕ นางสาวอมรพรรณ  พัทโร 

 ๑๗๐๐๖ นางสาวอมรรัตน์  ชนะการณ์ 

 ๑๗๐๐๗ นางสาวอมรรัตน์  ไชยสุวรรณ 

 ๑๗๐๐๘ นางอมรรัตน์  บําเรอ 

 ๑๗๐๐๙ นางสาวอมรรัตน์  บุญประกอบ 

 ๑๗๐๑๐ นางอมรรัตน์  บุญมี 

 ๑๗๐๑๑ นางอมรรัตน์  เพชรประดับ 

 ๑๗๐๑๒ นางอรการณ์  ราชภิรมย์ 

 ๑๗๐๑๓ นางสาวอรชา  รักดี 

 ๑๗๐๑๔ นางสาวอรทัย  จารุวิเศษ 

 ๑๗๐๑๕ นางอรทัย  โอชาอัมพวัน 

 ๑๗๐๑๖ นางอรทิพย์  เพ็ชรอุไร 

 ๑๗๐๑๗ นางสาวอรธิรา  จิตตรง 

 ๑๗๐๑๘ นางอรนุช  ขวัญศรีเพ็ชร 

 ๑๗๐๑๙ นางอรพร  ดํารงรักษ์ 

 ๑๗๐๒๐ นางอรพรรณ  แก้วเกาะสะบ้า 

 ๑๗๐๒๑ นางอรพรรณ  คํามณ ี

 ๑๗๐๒๒ นางสาวอรพรรณ  ต๊ะมี 

 ๑๗๐๒๓ นางสาวอรพรรณ  สุวประพนัธ ์

 ๑๗๐๒๔ นางอรพรรณ  อารีบําบัด 

 ๑๗๐๒๕ นางอรพรรณ  เอียดแก้ว 

 ๑๗๐๒๖ นางอรพินท์  พึ่งคํา 

 ๑๗๐๒๗ นางสาวอรรจน์ญาณี  แมะ 

 ๑๗๐๒๘ นางอรรถยา  อารีกุล 

 ๑๗๐๒๙ นางสาวอรวดี  ฉิ้มภาลี 

 ๑๗๐๓๐ นางสาวอรวรรณ  โกสุม 

 ๑๗๐๓๑ นางอรวรรณ  จันทรแ์สงด ี

 ๑๗๐๓๒ นางอรวรรณ  จุลนวล 

 ๑๗๐๓๓ นางอรวรรณ  ชูมณ ี

 ๑๗๐๓๔ นางสาวอรวรรณ  ทองราช 

 ๑๗๐๓๕ นางอรวรรณ  บุตรสามบ่อ 

 ๑๗๐๓๖ นางอรวรรณ  เรืองดิษฐ์ 

 ๑๗๐๓๗ นางอรศิริ  ผลกล้า 

 ๑๗๐๓๘ นางอรสา  พรหมสุข 

 ๑๗๐๓๙ นางอรสา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๗๐๔๐ นางสาวอรสุมา  อินทสาตร์ 

 ๑๗๐๔๑ นางอรอนงค์  แซ่ก่ี 

 ๑๗๐๔๒ นางสาวอรอนงค์  พึงจิตต ์

 ๑๗๐๔๓ นางอรอนงค์  สินุธก 

 ๑๗๐๔๔ นางสาวอรอุมา  บุญฤทธิ์ 

 ๑๗๐๔๕ นางอรอุษา  กูลณรงค์ 

 ๑๗๐๔๖ นางอรอุษา  สุวรรณโณ 

 ๑๗๐๔๗ นางสาวอริยา  คูหา   

 ๑๗๐๔๘ นางอริศรา  กาฬมณี 

 ๑๗๐๔๙ นางสาวอริศรา  โอมณี 

 ๑๗๐๕๐ นางสาวอรุณศรี  ชาญสมุห์ 

 ๑๗๐๕๑ นางอรุณี  ทองปัญจา 

 ๑๗๐๕๒ นางสาวอรุณี  บุญยอด 

 ๑๗๐๕๓ นางอรุณี  เบ็ญฮา 
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 ๑๗๐๕๔ นางอรุณี  วิรัชต ์

 ๑๗๐๕๕ นางสาวอรุณี  อีแต 

 ๑๗๐๕๖ นางอรุณีวรรณ  บัวเนี่ยว 

 ๑๗๐๕๗ นางสาวอรุโณทยั  พูลเทพ 

 ๑๗๐๕๘ นางสาวอลิสรา  ชมชื่น 

 ๑๗๐๕๙ นางอลิสา  ดานเด็น 

 ๑๗๐๖๐ นางสาวอลิสา  สิริธันธน 

 ๑๗๐๖๑ นางอวยพร  กานุวงศ์ 

 ๑๗๐๖๒ นางอวยพร  เพชรโชต ิ

 ๑๗๐๖๓ นางสาวอสมา  มังกรชัย 

 ๑๗๐๖๔ นางอ้อมใจ  จองเดิม 

 ๑๗๐๖๕ นางอ้อมใจ  วงษ์มณฑา 

 ๑๗๐๖๖ นางสาวอะมีนา  ดือเระซอ 

 ๑๗๐๖๗ นางอะหรอม  อุหมัน 

 ๑๗๐๖๘ นางสาวอะหลัน  มะมิง 

 ๑๗๐๖๙ นางอะแอเสาะ  หะยีเด 

 ๑๗๐๗๐ นางสาวอักษราภัค  สารธรรม 

 ๑๗๐๗๑ นางอักษิพร  ผลใหม่ 

 ๑๗๐๗๒ นางอังคณา  จันทร์ล้วน 

 ๑๗๐๗๓ นางสาวอังคณา  ตั้งอ้ัน 

 ๑๗๐๗๔ นางอังคณา  มะแซ 

 ๑๗๐๗๕ นางสาวอังคณา  มิตทะจันทร ์

 ๑๗๐๗๖ นางอังคณา  อุ่นเรือน 

 ๑๗๐๗๗ นางสาวอัจจิมา  ปรีชานพคุณ 

 ๑๗๐๗๘ นางสาวอัจจิมา  สาแมบากอ 

 ๑๗๐๗๙ นางอัจฉรา  กาซอ 

 ๑๗๐๘๐ นางสาวอัจฉรา  คงชุม 

 ๑๗๐๘๑ นางสาวอัจฉรา  ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ 

 ๑๗๐๘๒ นางอัจฉรา  ธรรมาภรณ์ 

 ๑๗๐๘๓ นางสาวอัจฉรา  สัปปพันธ์ 

 ๑๗๐๘๔ นางอัจฉราทิพย์  ทองขํา 

 ๑๗๐๘๕ นางอัจฉราพร  วงศ์อกนิษฐ์ 

 ๑๗๐๘๖ นางสาวอัจฉรีย์  แซ่ล่ิม 

 ๑๗๐๘๗ นางอัชนา  บุณยเกียรติ 

 ๑๗๐๘๘ นางอัชรีดา  วันสุไลมาน 

 ๑๗๐๘๙ นางสาวอัญชนา  นังคลา 

 ๑๗๐๙๐ นางอัญชลี  กลํ่าเพ็ชร 

 ๑๗๐๙๑ นางอัญชลี  ขุนเมือง 

 ๑๗๐๙๒ นางอัญชลี  เรืองอ่อน 

 ๑๗๐๙๓ นางสาวอัญชลี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๗๐๙๔ นางอัญญ์นิชตา  รุ่งวิชานิวัฒน ์

 ๑๗๐๙๕ นางอัญญา  ยอดจันทร ์

 ๑๗๐๙๖ นางสาวอัญญารัตน์  จองเดิม 

 ๑๗๐๙๗ นางสาวอัญญารัตน์  พื้นผา 

 ๑๗๐๙๘ นางอัปษร  จงรักษ์วัฒนา 

 ๑๗๐๙๙ นางอัมพร  ศิลปเมธากุล 

 ๑๗๑๐๐ นางสาวอัมพิกา  แซ่เล่า 

 ๑๗๑๐๑ นางสาวอัมสะ  ยูโซะ 

 ๑๗๑๐๒ นางสาวอัยนุน  อาแว 

 ๑๗๑๐๓ นางสาวอัลลิสา  ยะมา 

 ๑๗๑๐๔ นางอัศนะ  มาหามะ 

 ๑๗๑๐๕ นางอัศนะ  หวังพิทยา 
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 ๑๗๑๐๖ นางอัศมาณีร์  ยามา 

 ๑๗๑๐๗ นางสาวอัสนี  อาแว 

 ๑๗๑๐๘ นางอัสรียา  สะมาลา 

 ๑๗๑๐๙ นางอาซีซะ  เจ๊ะแว 

 ๑๗๑๑๐ นางสาวอาซีซะ  สาเมาะ 

 ๑๗๑๑๑ นางสาวอาซีซ๊ะ  ลาเตะ 

 ๑๗๑๑๒ นางอาซีซะฮ์  ดอคอ 

 ๑๗๑๑๓ นางสาวอาซีย๊ะ  มือลี 

 ๑๗๑๑๔ นางสาวอาซีย๊ะ  สะแม 

 ๑๗๑๑๕ นางสาวอาซีย๊ะ  สามะอาลี 

 ๑๗๑๑๖ นางสาวอาซียะห์  เจ๊ะนิ 

 ๑๗๑๑๗ นางอาซียะห์  เจะหลง 

 ๑๗๑๑๘ นางสาวอาซียะห์  แปเฮาะอีแล 

 ๑๗๑๑๙ นางอาซียะฮ  จิตรประสิทธิ์พร 

 ๑๗๑๒๐ นางสาวอาซียัน  หะ 

 ๑๗๑๒๑ นางอาซีเยาะ  ดือราแม 

 ๑๗๑๒๒ นางอาซีเย๊าะ  กุนา 

 ๑๗๑๒๓ นางอาซีเย๊าะห์  จาเงาะ 

 ๑๗๑๒๔ นางอาซีเร๊าะ  สะแม 

 ๑๗๑๒๕ นางสาวอาซีละห์  อุเซน 

 ๑๗๑๒๖ นางสาวอาซีหย๊ะ  หีมล๊ะ 

 ๑๗๑๒๗ นางสาวอาดีดะห์  เกะรา 

 ๑๗๑๒๘ นางสาวอาตีเก๊าะห์  บาโง 

 ๑๗๑๒๙ นางสาวอาตียะห์  ตาเยะ 

 ๑๗๑๓๐ นางสาวอาทิตยา  สมโลก 

 ๑๗๑๓๑ นางอาทิตา  บุตรมาตา 

 ๑๗๑๓๒ นางสาวอาทิตา  สะมารา 

 ๑๗๑๓๓ นางอาทิพร  จันทร์แก้ว 

 ๑๗๑๓๔ นางสาวอานีซะห์  สะดียามู 

 ๑๗๑๓๕ นางสาวอานีดา  มะรือสะ 

 ๑๗๑๓๖ นางสาวอานีตา  ปาเก 

 ๑๗๑๓๗ นางสาวอานูยา  เซ็ง 

 ๑๗๑๓๘ นางสาวอาปีซะ  อุเซ็งดานุง 

 ๑๗๑๓๙ นางอาพร  มณีนวล 

 ๑๗๑๔๐ นางสาวอาพร  สร้างอําไพ 

 ๑๗๑๔๑ นางอาภรณ์  พรมวิจิตร์ 

 ๑๗๑๔๒ นางสาวอาภาพร  ประไพตระกูล 

 ๑๗๑๔๓ นางอาภาภัทร  ย่องก้ิม 

 ๑๗๑๔๔ นางอามาล  นิและ 

 ๑๗๑๔๕ นางอามีดา  เรืองจรูญศรี 

 ๑๗๑๔๖ นางอามีนา  มัจฉา 

 ๑๗๑๔๗ นางอามีนาห์  หะยียามา 

 ๑๗๑๔๘ นางอามีเนาะ  กะเด็ง 

 ๑๗๑๔๙ นางสาวอามีเนาะ  กาซา 

 ๑๗๑๕๐ นางสาวอามีเนาะ  กูนา 

 ๑๗๑๕๑ นาง  อามีเนาะ  ตวนปูเตะ 

 ๑๗๑๕๒ นางสาวอามีเนาะ  ตาเยะ 

 ๑๗๑๕๓ นางอามีเนาะ  บาฮะคีรี 

 ๑๗๑๕๔ นางสาวอามีเนาะ  ยูโซะ 

 ๑๗๑๕๕ นางสาวอามีเนาะ  สัสดีวงศ์ 

 ๑๗๑๕๖ นางอามีเน๊าะ  กาโฮง 

 ๑๗๑๕๗ นางสาวอามีเน๊าะ  มะตาแม 
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 ๑๗๑๕๘ นางสาวอามีเน๊าะ  ลาเตะ 

 ๑๗๑๕๙ นางอามีเน๊าะ  วานา 

 ๑๗๑๖๐ นางสาวอายนา  อาบูบากา 

 ๑๗๑๖๑ นางสาวอายนี  สาและ 

 ๑๗๑๖๒ นางอายอีซะห์  กาโฮง 

 ๑๗๑๖๓ นางสาวอายีซ๊ะ  มะมิง 

 ๑๗๑๖๔ นางสาวอายีซะห์  เจะดาโอะ 

 ๑๗๑๖๕ นางอายีซะห์  มอเกาะ 

 ๑๗๑๖๖ นางสาวอารม  นูนวงศ ์

 ๑๗๑๖๗ นางสาวอารมณ์  สมใจนึก 

 ๑๗๑๖๘ นางอารมย์  ทองซุ่นห่อ 

 ๑๗๑๖๙ นางอารมย์  ธรรมเจริญ 

 ๑๗๑๗๐ นางสาวอารยา  มณีพรหม 

 ๑๗๑๗๑ นางอารยา  รัตนพรชัย 

 ๑๗๑๗๒ นางสาวอารินดา  มะอาลี 

 ๑๗๑๗๓ นางสาวอารินย์  นนทพันธ ์

 ๑๗๑๗๔ นางสาวอาริยะ  มาสชรัตน์ 

 ๑๗๑๗๕ นางสาวอาริส  สะแลแม 

 ๑๗๑๗๖ นางอารี  เขมภูสิต 

 ๑๗๑๗๗ นางอารี  ติเอียดย่อ 

 ๑๗๑๗๘ นางอารีซะฮ์  หนิเซ็ง 

 ๑๗๑๗๙ นางอารีณา  แวดาโอะ 

 ๑๗๑๘๐ นางอารทีรัพย์  สิเดะ 

 ๑๗๑๘๑ นางสาวอารีนา  ฮะซานี 

 ๑๗๑๘๒ นางสาวอารีนี  ตุหยง 

 ๑๗๑๘๓ นางอารีนี  อารง 

 ๑๗๑๘๔ นางอารีย์  ธรรมเจริญ 

 ๑๗๑๘๕ นางสาวอารีย์  ประจิน 

 ๑๗๑๘๖ นางอารีย์  มรรคถาวร 

 ๑๗๑๘๗ นางสาวอารีย์  หวานขาว 

 ๑๗๑๘๘ นางสาวอารีย์  อินสุวรรโณ 

 ๑๗๑๘๙ นางอารียา  เจะเล็ง 

 ๑๗๑๙๐ นางสาวอารียา  ทองคําสุด 

 ๑๗๑๙๑ นางอารียา  หะซ้ัน 

 ๑๗๑๙๒ นางสาวอารีระ  อาแด 

 ๑๗๑๙๓ นางอารีรัตน์  ตันนิยม 

 ๑๗๑๙๔ นางสาวอารีลักษณ์  พูลทรัพย ์

 ๑๗๑๙๕ นางอารุณี  โต๊ะเจ๊ะ 

 ๑๗๑๙๖ นางสาวอาลีนา  มะเดะฮะ 

 ๑๗๑๙๗ นางอาสน๊ะ  สะมาแอ 

 ๑๗๑๙๘ นางสาวอาสมะ  เจ๊ะแล 

 ๑๗๑๙๙ นางสาวอาอิซะฮ์  สะมะแอ 

 ๑๗๒๐๐ นางสาวอาอีซะห์  สาและ 

 ๑๗๒๐๑ นางสาวอาอีเซ๊าะ  อุเซ็ง 

 ๑๗๒๐๒ นางอาอีเซาะห์  เจะกา 

 ๑๗๒๐๓ นางอาอีเสาะ  เจ๊ะเลง 

 ๑๗๒๐๔ นางสาวอาแอเสาะ  อาแด 

 ๑๗๒๐๕ นางสาวอํานวย  ชะอุ่มดี 

 ๑๗๒๐๖ นางอํานวย  มาลายู 

 ๑๗๒๐๗ นางสาวอําพัน  ปรีชาสุชาติ 

 ๑๗๒๐๘ นางอําไพ  กาญจนจันทร ์

 ๑๗๒๐๙ นางอําไพ  เผ่าพิมล 
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 ๑๗๒๑๐ นางสาวอําไพ  ราษฎร์มณี 

 ๑๗๒๑๑ นางสาวอําเราะห์  เจ๊ะแวดอเล๊าะ 

 ๑๗๒๑๒ นางอิงอร  เพ็ชรพญา 

 ๑๗๒๑๓ นางสาวอินถวา  สายโสภา 

 ๑๗๒๑๔ นางสาวอิฟตีซาน  ดือราโอะ 

 ๑๗๒๑๕ นางอิสราภรณ์  รัตนคช 

 ๑๗๒๑๖ นางอิสริยาภรณ์  ศรีสุวรรณ 

 ๑๗๒๑๗ นางอีรีนา  ยามิรูเด็ง 

 ๑๗๒๑๘ นางอุดมลักษณ์  ประวัติวงศ์ 

 ๑๗๒๑๙ นางสาวอุดมลักษณ์  อัพภาสกิจ 

 ๑๗๒๒๐ นางอุบล  ดวงจันทร ์

 ๑๗๒๒๑ นางสาวอุบล  เบญจวงศ์ 

 ๑๗๒๒๒ นางสาวอุบล  ใบตาเย็บ 

 ๑๗๒๒๓ นางสาวอุบล  พรหมดํา 

 ๑๗๒๒๔ นางอุบล  สุขะเจริญศิริ 

 ๑๗๒๒๕ นางสาวอุบลรัตน์  ซ่ือสัตตบงกช 

 ๑๗๒๒๖ นางอุบลรัตน์  นุ่นสวัสดิ ์

 ๑๗๒๒๗ นางอุบลรัตน์  มูสโกภาศ 

 ๑๗๒๒๘ นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด 

 ๑๗๒๒๙ นางอุบลศรี  ส่งศรี 

 ๑๗๒๓๐ นางอุไบด๊ะ  มะมิง 

 ๑๗๒๓๑ นางอุมมีตัสณีม  ปาแย 

 ๑๗๒๓๒ นางสาวอุมาพร  คําแก้ว 

 ๑๗๒๓๓ นางอุรารัตน์  มูซอ 

 ๑๗๒๓๔ นางสาวอุราวรรณ  วิทิตปัญญาวงศ ์

 ๑๗๒๓๕ นางอุไร  จังหวัดมุณี 

 ๑๗๒๓๖ นางอุไร  พูนบัว 

 ๑๗๒๓๗ นางสาวอุไร  ร่าหมาน 

 ๑๗๒๓๘ นางอุไร  วุฒิสิทธิ์ 

 ๑๗๒๓๙ นางอุไร  แวมามะ 

 ๑๗๒๔๐ นางอุไรม๊ะ  กะลูแป 

 ๑๗๒๔๑ นางสาวอุไรรัตน์  คาน 

 ๑๗๒๔๒ นางสาวอุไรรัตน์  เจ่งสกุล 

 ๑๗๒๔๓ นางอุไรวรรณ  ขวัญไฝ 

 ๑๗๒๔๔ นางสาวอุไรวรรณ  ขุนจันทร ์

 ๑๗๒๔๕ นางอุไรวรรณ  จันลาภ 

 ๑๗๒๔๖ นางสาวอุไรวรรณ  ธนามี 

 ๑๗๒๔๗ นางสาวอุไรวรรณ  บุญส่ง 

 ๑๗๒๔๘ นางอุษณา  อาบู 

 ๑๗๒๔๙ นางสาวอุษณีย์  กองแก้ว 

 ๑๗๒๕๐ นางสาวอุษณีย์  อภิบาลแบ 

 ๑๗๒๕๑ นางอุษา  แดงสวัสดิ์ 

 ๑๗๒๕๒ นางอุษา  แบรอ 

 ๑๗๒๕๓ นางสาวอุษา  ปรงแก้ว 

 ๑๗๒๕๔ นางอุษา  พฤกษวัลต์ 

 ๑๗๒๕๕ นางอุษา  ศีรษะเพชร 

 ๑๗๒๕๖ นางอุษา  หะยีดอเลาะ 

 ๑๗๒๕๗ นางสาวอุสาห์  หมีชุม 

 ๑๗๒๕๘ นางสาวอูฟีซัน  เจะแวนิ 

 ๑๗๒๕๙ นางอูมมีกลือซง  ลาเต๊ะ 

 ๑๗๒๖๐ นางสาวอูลัยยา  มุ 

 ๑๗๒๖๑ นางเอมรัตน์  ยิ่งคง 
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 ๑๗๒๖๒ นางสาวเอมอร  ก่อเกียรติศิริกุล 

 ๑๗๒๖๓ นางเอ่ียม  แสงแก้ว 

 ๑๗๒๖๔ นางแอนจิรา  ไชยสิงห์ 

 ๑๗๒๖๕ นางแอเสาะ  สาและ 

 ๑๗๒๖๖ นางไอนี  ตือโละสะโต 

 ๑๗๒๖๗ นางสาวไอนีย์  สือนิ 

 ๑๗๒๖๘ นางฮะห์สนะ  เจะโยะ 

 ๑๗๒๖๙ นางฮัซหนะ  ลาเต๊ะ 

 ๑๗๒๗๐ นางสาวฮับเซาะ  ตาเละ 

 ๑๗๒๗๑ นางสาวฮัมด๊ะ  ลาเต๊ะ 

 ๑๗๒๗๒ นางฮัมเดีย  มูดอ 

 ๑๗๒๗๓ นางฮัสนะ  จือนารง 

 ๑๗๒๗๔ นางสาวฮัสนะห์  มะอุเซ็ง 

 ๑๗๒๗๕ นางฮัสบูนา  ยานยา 

 ๑๗๒๗๖ นางสาวฮัสมารีซา  ยะโก๊ะ 

 ๑๗๒๗๗ นางฮัสมีมี  หีมมิหนะ 

 ๑๗๒๗๘ นางสาวฮัสหนะ  หะยีแยนา 

 ๑๗๒๗๙ นางสาวฮัสหน๊ะ  บือราเห็ง 

 ๑๗๒๘๐ นางฮาซานะห์  คาเร็ง 

 ๑๗๒๘๑ นางฮาซานี  บือแน 

 ๑๗๒๘๒ นางสาวฮาซานี  เบ็ญหรอหมาน 

 ๑๗๒๘๓ นางสาวฮาซานี  สาและ 

 ๑๗๒๘๔ นางสาวฮาซียะ  ลาเตะ 

 ๑๗๒๘๕ นางฮาซีลา  จานะ 

 ๑๗๒๘๖ นางสาวฮาซือนะ  ยือแร 

 ๑๗๒๘๗ นางสาวฮาณิน  สะรีเดะ 

 ๑๗๒๘๘ นางสาวฮานันย์  นาวินพัฒนรัตน ์

 ๑๗๒๘๙ นางฮานานมูฮิบบะตุดดีน   

  นอจิ  สุขไสว 

 ๑๗๒๙๐ นางฮานี  แวเด็ง 

 ๑๗๒๙๑ นางสาวฮานีซะ  ดอเลาะ 

 ๑๗๒๙๒ นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม 

 ๑๗๒๙๓ นางสาวฮานีซ๊ะ  ฮาแว 

 ๑๗๒๙๔ นางฮานีซะห์  พวงนุ่น 

 ๑๗๒๙๕ นางสาวฮานีสะ  ใบหมัด 

 ๑๗๒๙๖ นางสาวฮานูนี  ดือราซอ 

 ๑๗๒๙๗ นางสาวฮาบีบ๊ะ  ปากบารา 

 ๑๗๒๙๘ นางสาวฮาบีบ๊ะ  หัดสาหมัด 

 ๑๗๒๙๙ นางฮาบีบะห์  สาแม 

 ๑๗๓๐๐ นางฮาบีบี  ดาฮามิ 

 ๑๗๓๐๑ นางฮาปีเสาะ  ตาเละ 

 ๑๗๓๐๒ นางสาวฮาฟีดะห์  สะนิบากอ 

 ๑๗๓๐๓ นางฮามีด๊ะ  จะปะกียา 

 ๑๗๓๐๔ นางฮามีด๊ะ  เจะแม 

 ๑๗๓๐๕ นางฮามีด๊ะ  บาโงซือตา 

 ๑๗๓๐๖ นางสาวฮามีด๊ะ  มูสอ 

 ๑๗๓๐๗ นางสาวฮามีดะฮ์  อาแด 

 ๑๗๓๐๘ นางสาวฮายาตี  บากา 

 ๑๗๓๐๙ นางฮายาตี  มามะ 

 ๑๗๓๑๐ นางสาวฮายาตี  อีซอ 

 ๑๗๓๑๑ นางสาวฮาลีเมาะ  มะดือเระ 

 ๑๗๓๑๒ นางฮาลีเมาะ  มะทา 
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 ๑๗๓๑๓ นางสาวฮาลีเมาะ  แวมะลี 

 ๑๗๓๑๔ นางสาวฮาลีเม๊าะ  นาวา 

 ๑๗๓๑๕ นางฮาลีเม๊าะ  อิสาเฮาะ 

 ๑๗๓๑๖ นางสาวฮาลีเมาะห์  อาบูบากา 

 ๑๗๓๑๗ นางสาวฮาสหม๊ะ  อับดุลเล๊าะ 

 ๑๗๓๑๘ นางสาวฮาสานะห์  ดอเลาะ 

 ๑๗๓๑๙ นางสาวฮาสือน๊ะ  มะหลี 

 ๑๗๓๒๐ นางฮาสือเมาะ  ดือราโอะ 

 ๑๗๓๒๑ นางสาวฮุสนา  ซาเม๊าะ 

 ๑๗๓๒๒ นางฮุสนา  นิสนิ 

 ๑๗๓๒๓ นางสาวฮุสนา  หมาดหลัง 

 ๑๗๓๒๔ นางฮุสนา  อุษมานี 

 ๑๗๓๒๕ นางฮูดาย์  จาปรัง 

 ๑๗๓๒๖ นางสาวฮูสสะนา  สาเล็ง 

 ๑๗๓๒๗ นางสาวไฮนง  วานิซอ 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 ๑๗๓๒๘ พลตํารวจตรี  ธเนศ  วารายานนท ์

 ๑๗๓๒๙ พันตํารวจเอก  โสภณ  ปานสมทรง 

 ๑๗๓๓๐ พันตํารวจโท  ประภาส  เตี้ยวซี 

 ๑๗๓๓๑ พันตํารวจโท  มานะ  ทิพย์มณี 

 ๑๗๓๓๒ ว่าที่ร้อยตํารวจโท  จิระพันธ์   

  มณีรัตน ์

 ๑๗๓๓๓ ว่าที่ร้อยตํารวจโท  มาลัย   

  จิเบ็ญจะ 

 ๑๗๓๓๔ ว่าที่พันตํารวจตรี  ชัยพงศ์   

  ธรรมสุรินทร ์

 ๑๗๓๓๕ ว่าที่พันตํารวจตรี  อนุสรณ์   

  ญาสุรัติกุล 

 ๑๗๓๓๖ ร้อยตํารวจเอก  ถาวร  บุญทอง 

 ๑๗๓๓๗ ร้อยตํารวจโท  สืบสาย  เทพสุริวงศ ์

 ๑๗๓๓๘ ร้อยตํารวจโท  อดินันท์   

  วงศ์หมัดทอง 

 ๑๗๓๓๙ ร้อยตํารวจโท  อรุษ  สภานนท ์

 ๑๗๓๔๐ ร้อยตํารวจตรี  เกียรติพล   

  ทองเพชร 
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