
 
 

 
 
 
                     ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และก าหนดวัน เวลา  
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 

.................................. 

  ตามประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ยะลา และก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1)   
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว  
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครครบถ้วนทุกรายแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

                          ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครดังกล่าว ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรอง
ตนเองในใบสมัครว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร 
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัคร
รายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 
ตั้งแต่ต้น 

๒. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
     รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดังนี้   

      วันและเวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 
ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน 
 สารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ของกรมธนารักษ์ 
-พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 
-กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563 

ณ อาคาร 8 โรงเรียนสตรียะลา 
ต าบลสะเตง  อ าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 
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วันและเวลาสอบ 

วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 
-กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ      
 ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564 
-ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและ 
 พาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์และ 
 นิติกรรมสัญญา 
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน 
-ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 683/2560 ลงวันที่  
 12 ธันวาคม 2560 

ณ อาคาร 8 โรงเรียนสตรียะลา 
ต าบลสะเตง  อ าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 

 

 
                   3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
                        3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ 
      3.1.1 สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเชื้อไว้ในกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  3.1.2 สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(ห้ามใส่กางเกงยีนส์หรือกระโปรงยีนส์) 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ (1) และ (2) กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณา      
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ 

 3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
 3.3  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  ส าหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือ ชื่อสกุล หลังจากสมัครสอบแล้ว ต้องน าหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อ และหรือ ชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบด้วย เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เข้ารับ
การสอบ 
 3.4 การเข้ารับการประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้  
  3.4.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
  3.4.2 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  3.4.3 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่คณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรฯ ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

3.4.4 ห้าม น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด เช่น กระเป๋า
สะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด 
หากน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนาทุจริต เว้นแต่ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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3.4.5 อนุญาต ให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจ าตัวผู้สมัคร บัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ กระเป๋าสตางค์ และ
โทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดย โทรศัพท์มือถือจะต้องปิดเครื่องและวางไว้ใต้เก้าอี้นั่งสอบของตนเองเท่านั้น 
   3.4.6 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด 
   3.4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
   3.4.8 เขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่       
ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

3.4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
   3.4.10 ห้าม ผู้เข้าสอบน าแบบทดสอบกระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบออกจาก    
ห้องสอบโดยเด็ดขาด เว้นแต่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น และห้ามผู้เข้าสอบคัดลอก
ข้อสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต 
   3.4.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป เมื่อส่งกระดาษค าตอบ
แล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได ้
   3.4.12 เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว  
   3.4.13 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อ
กับผู้นั่งสอบที่ยังไมไ่ด้เข้าสอบ และต้องไม่ท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
   3.4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือผู้ใด          
มีพฤติกรรมในทางทุจริต หรือพยายามทุจริตการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการ
สอบส าหรับบุคคลผู้นั้น และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจจะพิจารณาสั่งงดการ
ตรวจให้คะแนนก็ได้ 
   3.4.15 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

   ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้นทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติ 
รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้นนี้ ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ยะลาได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั ้น หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครมิได้เป็นคุณวุฒิตรง
ตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 4. ข้อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
  เพ่ือให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้ง
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ยะลาจึงก าหนดข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนี้ 
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     4.1 ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ใช้จัดสอบ หาก
พบว่า อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป  หรือมีภาวะสุ่มเสี่ยง  อาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและให้
อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม 
  4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ 
หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด 
  4.3 ผู้เข้าสอบต้องค านึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนตลอดเวลาในขณะอยู่ใน
สถานที่จัดสอบ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
  4.4 ให้ผู้เข้าสอบน าหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดก าหนด และหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิค 19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR  หรือการใช้ชุดตรวจ ATK มาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ 
                           5. ก ำหนดกำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  
                                  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565             
(เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดข้องที่จะเลื่อนออกไป) ณ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ยะลา เลขที่ เลขที่ 11      
ถนนสุขยางค์ ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หรือทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th/pv_yala  
(หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน        ลูกจ้างชั่วคราว) 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่   25  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕65 

  
 

      (นายสาธิต  บุญแล) 
                                                      ธนารักษ์พ้ืนที่ยะลา 

  ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว 
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ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 0001 นางสาวพิมพ์ชนก  สุวรรณชาติ  
2 0002 นางสาวธัญวลัย  แสงชาตร ี  
3 0003 นางสาวพัชรมณฑ์  รัตนเสถียร  
4 0004 นางสาวเมธิณี  เย็นใจ  
5 0005 นางสาวซาร่าห์  เบญจตระกูล  
6 0006 นางสาวฟัตมา  เด่นภักดี  
7 0007 นางสาวจิตระวี  นิราภัย  
8 0008 นางสาวปทิตตา  สมบูรณ์มี  
9 0009 นางสาววรลักษณ์  สิงหราช  

10 0010 นางสาวรุสวานี  มูบารานิง  
11 0011 นางสาวอัสนีย์  สะมะแอปอเยาะ  
12 0012 นายฟามีน  แขวงบู  
13 0013 ว่าที่ ร.ต.หญิง กรนันท์  เดิมนุ่น  
14 0014 นางสาวสุไฮนี  อาเตะ  
15 0015 นางสาวศศิชา  จินดารัตน์  
16 0016 นางสาวชณิชา  ไชยบุญแก้ว  
17 0017 นางสาวขวัญยิหวา  โพธิ์ทอง  
18 0018 นางสาวสุภัทรดา  บัวแก้ว  
19 0019 นางสาวกนกวรรณ  พูลสวัสดิ์  
20 0020 นางสาวหทัยชนก  สอนมา  
21 0021 นางสาวอาสมะ  ปนาแว  
22 0022 นางสาวอารีนา  ดือราแม  
23 0023 นางสาวณัฐณิชา  อิสมาแอ  
24 0024 นางสาวซูไวบะฮ์  ยามา  
25 0025 นายตะวัน  อินทวงศ์  
26 0026 นางสาวชัญญาภรณ์  สมศิริ  
27 0027 นางสาวภาสินี  จิตตโรจน ์  
28 0028 นายมะตามีซี  ยามา  
29 0029 นางสาวไซริน  ลายี  
30 0030 นายวสันต์  สาแม  
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

31 0031 นางสาวมัรญาน  กรียอ  
32 0032 นางสาวฮานาน  สุเด็น  
33 0033 นางสาวณัฐริกา  ยงยศยิ่ง  
34 0034 นายสุไลมาน  แซ่โค้ว  
35 0035 นางสาวรุสนานิง  ปูเต๊ะ  
36 0036 นางสาวกาญจนา  ณ สงขลา  
37 0037 นายมูฮัมหมัดชารีฟ  วันแอเลาะ  
38 0038 นายสมพร  ณ นคร  
39 0039 นางสาวสุภาวดี  แดงเงิน  
40 0040 นางสาวมิลฮาน  วิชา  
41 0041 นายเฟาซัน  ดีเย๊าะ  
42 0042 นางสาววรรณา  วั้นซุ้น  
43 0043 นางสาวกัณญาภัทร  ทับทอง  
44 0044 นางสาวชญานิศ  สีละพันธ์  
45 0045 นางสาวอาอีเสาะห์  สะแอ  
46 0046 นางสาวอานีตา  ปอเง๊าะ  
47 0047 นางสาวคียาภัสร์  สุขทิพย์  
48 0048 นางสาวเจนจิรา  จ านงค์แก้ว  
49 0049 นางสาวซูไวบะห์  อะหะมะ  
50 0050 นางอัญมณี  พลไชย  
51 0051 นายอาริฟ  เจะปอ  
52 0052 นางสาวกนกวรรณ  แซ่หลี  
53 0053 นางสาวนูรดีนา  ดอเลาะ  
54 0054 นายมูฮ าหมัดสะอูดี  กาซอ  
55 0055 นางสาวซาลีนี  ฮามิซา  
56 0056 นางสาวอามน่า  ลอมา  
57 0057 นางสาวคอรีเยาะ  อาแว  
58 0058 นางสาวเนตรสกาว ทองคันชั่ง  
59 0059 นางสาวธัญชนก  จันทร์ประดิษฐ์  
60 0060 นางสาวกนกพร  โอชาอัมพวัน  
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

61 0061 นางสาวนูรา  กือจิ  
62 0062 นางสาวนิศริน  สะมะแอ  
63 0063 นายตักวา  ศยานา  
64 0064 นางสาวรุสนานี  กาเจ  
65 0065 นางสาวมัรดีย๊ะ  อีแต  
66 0066 นายมูฮาหมัด แวดาแก  
67 0067 นางสาวสุภาภรณ์  ถนอมผล  
68 0068 นางสาวอามีเน๊าะ  การีอูมา  
69 0069 นางสาวช่อฟ้า  อนันต์ประเสริฐ  
70 0070 นางสาวชลดา  แซ่ภ ู  
71 0071 นางสาวจุฑากมล  มานะจิตร์  
72 0072 นางสาวฟาตีฮะห์  สะมะ  
73 0073 นางสาวพาตีฮะห์  กอตอบารู  
74 0074 นางสาวทาราตี  เจ๊ะแต  
75 0075 นางสาวชลธิชา  บีแตบูแล  
76 0076 นายจิณณพัต  ขาวทอง  
77 0077 นางสาวธิติยา  จ านงจิต  
78 0078 นางสาวธนลักษณ์  คมก าแหง  
79 0079 นางสาวสุภาพร  ธรรมเพชร  
80 0080 นางสาวพลอยไพลิน  มาโสภา  
81 0081 นายสมพงษ์  สุขปักษา  
82 0082 นางสาวมาเรียม  เจะโซะ  
83 0083 นายฟิกรี  วายีเกา  
84 0084 นางสาวเขมิสรา  สุดวิไล  
85 0085 นางสาวปวรรณรัตน์  เจะสแม  
86 0086 นางสาวรอฮายู  สาอิ  
87 0087 นางสาวนาซอฟ๊ะ  มะลูมุ  
88 0088 นายอาฟาน  เปาะหารง  
89 0089 นางสาวนูรฮูดา  มูซาและ  
90 0090 นางสาวซันตี  นิสัน  
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

91 0091 นางสาวซาฮูรา  บุยาลา  
92 0092 นางสาวฟาตอนะห์  ดอเล๊าะ  
93 0093 นายฮัมดี ยามือโล๊ะ  
94 0094 นางสาวธนัญญา  พรหมสะอาด  
95 0095 นางสาวดารารัตน์  สงสว่าง  
96 0096 นางกนกพิชญ์  หมอกมา  
97 0097 นางสาวอับเราะห์  สาเหมาะ  
98 0098 นางสาวอรรนีย์  เจ๊ะหะ  
99 0099 นางสาวฮายาตี  มูซอ  

100 0100 นางสาวพารีซาร์  สะมะ  
101 0101 นายอานนท์  เหมาะแสะ  
102 0102 นางสาวสุพัตรา  แดเบ๊าะ  

 
 

 


