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ล าดับที่

๑ นางสาว ฟริมีย์ เลาะ

๒ นางสาว สินธนาภรณ์ บุญทรงธรรม

๓ นางสาว นูรอัยนี มะเด้ง

๔ นางสาว สุกัญญา แอหลัง

๕ นางสาว กรกนก ราชสีห์

๖ นางสาว วริศรา พาบุญ

๗ นางสาว กัลยารัตน์ นวลขวัญ

๘ นางสาว สีตีแอเสาะ วานิ

๙ นางสาว ปิยะฉัตร อิม่สกุล

๑๐ นางสาว ณัฏฐ์นรี ใจลือ

๑๑ นางสาว จันทร์จรี แสดง

๑๒ นางสาว สุทธิดา บุญคง

๑๓ นางสาว ไซหนับ เพง็ไซ

๑๔ นางสาว วัลวิสา ศรีสุวรรณ์

๑๕ นางสาว มาริษา หนูกลับ

๑๖ นางสาว หทัยชนก วิวัฒน์พพิฒัน์กุล

๑๗ นางสาว วรัมพร ชีวรัฐอุทัยวงศ์

๑๘ นาย จักรกฤษ วังหนิกอง

๑๙ นางสาว ปฏิมา หนูดํา

๒๐ นางสาว นัฟฮะห์ ยูโซ๊ะ

๒๑ นางสาว ฐิติพร ปิน่มี

๒๒ นางสาว จิณหน์ิภา จามิกรณ์

๒๓ นางสาว นันทิชา ฤทธ์ิเดช

๒๔ นางสาว วิชญาพร ย่ีวันฉาย

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

รายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 100 ราย

ช่ือ - สกุล
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๒๕ นางสาว ตัสนีม หวังเบ็ญหมัด

๒๖ นางสาว สุกัญญา แซ่โล่

๒๗ นางสาว นารีรัตน์ นุม่สีดา

๒๘ นางสาว สาวิตรี หนูจีน

๒๙ นางสาว มารีหยะ หมัดอาดัม

๓๐ นางสาว พชัราภรณ์ ขวัญสุวรรณ

๓๑ นางสาว จุฑาทิพย์ นุน่ตา

๓๒ นางสาว มยุรฉัตร คงมณี

๓๓ นายสาว ภัคธีมา สันสาคร

๓๔ นางสาว หทัยทิพย์ จันทร์ดี

๓๕ นาย รุชดี สันโด

๓๖ นางสาว อุษณีย์ พอ่ขันชาย

๓๗ นางสาว เสาด๊ะ ปิริยะ

๓๘ นางสาว นะดา หลานตํา

๓๙ นางสาว พณิช เพชรหวับัว

๔๐ นางสาว สุนิตา คงหนูแก้ว

๔๑ นาย พงศกร ชูแก้ว

๔๒ นางสาว อารีดา บินหมัด

๔๓ นางสาว สิรินาถ เอกสินธ์ุ

๔๔ นางสาว จันจิรา นิล๊ะ

๔๕ นางสาว จัลวาอ์ มาหมูดเบ็ญ

๔๖ นางสาว กมลพรรณ หนูทอง

๔๗ นางสาว กมลวรรณ พรหมศรี

๔๘ นางสาว อันอัม เจ๊ะเตะ
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๔๙ นางสาว กนกพร เหมรัตน์

๕๐ นางสาว ขวัญฤดี เหมียนเมือง

๕๑ นาย ธนภัทร พนัธุเสน

๕๒ นางสาว เปาะรสนีดา สาเหะมะหะมะฆานาปิเยาะ

๕๓ นางสาว พนัชกร สุวรรณโรจน์

๕๔ นาย อิงครัต สิตรุโน

๕๕ นางสาว เจนจิรา ชายกุล

๕๖ นางสาว บุศรินทร์ บินโตะใบ้

๕๗ นางสาว อรนภา สุขเกษม

๕๘ นางสาว ศศินิภา อุดมศรี

๕๙ นางสาว อังคณา พรหมอักษร

๖๐ นางสาว เอือ้การย์ พรหมนิมิตร

๖๑ นางสาว จิภาณุมาศ มัคจิตร

๖๒ นางสาว วลัยพร จันทร์เล่ือน

๖๓ นางสาว ดาริกา ขาํเจริญ

๖๔ นางสาว สาลวานี ดายันตา

๖๕ นางสาว อุม้ดาว รัตโน

๖๖ นางสาว กาญจนา เหล็มหา้

๖๗ ส.อ. ปกรณ์ จิตกรดํารงค์

๖๘ นาย คณากร ทองแก้ว

๖๙ นางสาว จริยา กานิล

๗๐ นางสาว ภัทราพร สุวรรณพนัธ์

๗๑ นางสาว สุทธิดา เส่หล๊ะ

๗๒ นางสาว อรัญญา ทองคํา
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๗๓ นางสาว ปวีณา จันทร์แก้ว

๗๔ นางสาว เมธิญา เอียดทองดํา

๗๕ นางสาว ศิรภัสสร ธรรมเจริญ

๗๖ นางสาว กานต์สินี ชุมทอง

๗๗ นางสาว ณัฏฐณิชา เครือวัลย์

๗๘ นางสาว โมเนีย จันทร์ทอง

๗๙ นางสาว อาดีลาร์ ตุ้งกู้

๘๐ นางสาว อัฟนาน การีมัน

๘๑ นางสาว ปวีณา สะอุ

๘๒ นายสาว สุพชิชา เมืองสง

๘๓ นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทะโร

๘๔ นางสาว มุมีนะฮ์ คอเซ็ง

๘๕ นางสาว สอบารียะ หมินหวัง

๘๖ นางสาว เกวลี เล่งพรม

๘๗ นางสาว ไหมมูเน๊าะ นิยมเดชา

๘๘ นางสาว อาแอเสาะ จิการะจิ

๘๙ นางสาว ศศิธร สรรพกิจไพศาล

๙๐ นางสาว สุธาทิพย์ หนูแดง

๙๑ นางสาว สมฤทัย คงประเสริฐ

๙๒ นางสาว เจนจิรา แกล้วทนงค์

๙๓ นางสาว ธนะดี ทองบัว

๙๔ นางสาว ซูไรนี หะยีอาซา

๙๕ นางสาว ภัททิญา หมวดพรมทอง

๙๖ นางสาว อรวรรณ์ เอ่งฉ้วน
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๙๗ นาย ศุภกิตต์ิ เซ่งเต็กอิว๋

๙๘ นางสาว แพรวทิพย์ ทองศรี

๙๙ นางสาว สกาวเดือน สัมพนัธ์

๑๐๐ นางสาว วิชชุดา เอียดมี












