ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
ลำดับที่ คำนำหน้ำ ชื่อ
1664 นางสาว มาตีนี

สกุล
อีแต

รหัสนักศึกษำ
5642001023

หมำยเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1

1665 นางสาว ชลิดา

แท่นทอง

5642001006

เกียรตินิยมอันดับ 2

1666 นางสาว ตอยยีบะห์ อีนะแร

5642001057

เกียรตินิยมอันดับ 2

1667 นางสาว ธันยาภรณ์ ขวัญทองยิ้ม

5642001058

เกียรตินิยมอันดับ 2

1668 นางสาว มัสรู

ดือราแม

5642001069

เกียรตินิยมอันดับ 2

1669 นางสาว รัตนา

บุตรมาตา

5642001074

เกียรตินิยมอันดับ 2

1670 นางสาว สุนิสา
1671 นาย
สุรเดช

ดาหมาด
สมโรจน์รัตน์

5642001082
5642001083

เกียรตินิยมอันดับ 2
เกียรตินิยมอันดับ 2

1672 นางสาว กนกวรรณ เพชรทองขาว

5642001001

1673 นางสาว กมลทิพย์ ปัญจะเภรี

5642001048

1674 นางสาว กรรณิกา

แก้วดุก

5732001001

1675 นางสาว กัลยา

สิมมา

5642001002

1676 นางสาว การีมะห์

พรหมทอง

5732001002

1677 นาย

ดาแซ

5732001003

1678 นางสาว ขวัญฤดี

แนะนวน

5732001004

1679 นางสาว จารุพร

ดามนิลสี

5642001051

1680 นางสาว จิตรานุช

ใบเย็มหมะ

5732001005

1681 นางสาว จิราภรณ์

พรหมสุวรรณ

5732001006

1682 นางสาว จิรารัตน์

พรหมจรรย์

5732001007

การียา

1683 นางสาว จุฑาทิพย์ รอเกตุ

5732001008

1684 นางสาว จุฑารัตน์

สาลี

5642001052

1685 นาง

เมฆฉาย

5732001009

เพชรแก้ว

5732001011

1687 นางสาว ซัมซารีน่า เจะกาเดร์

5732001012

1688 นาย

จุฬารัตน์

1686 นางสาว ชฎามาศ
ซัมรีย์

ด่าโอะ

5732001013

1689 นางสาว ซัลมา

การดี

5732001014

1690 นางสาว ซารีนา

มือแม

5732001015

1691 นางสาว ซาอีดะห์

ยะมันยะ

5732001016

ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
ลำดับที่ คำนำหน้ำ

ชื่อ

1692 นางสาว ซูไรดา

สกุล
อาแย

รหัสนักศึกษำ
5642001008

1693 นางสาว ฐิติธัญญา กุลมาตย์

5642001055

1694 นางสาว ฐิติมา

วิเชียรโชติ

5642001009

1695 นาย

พรหมทอง

5732001018

1696 นางสาว ดวงใจ

โต๊ะบ่าหมะ

5642001010

1697 นางสาว ธัญญา

บุญคง

5642001011

ณัฐภัทร

1698 นางสาว ธัญลักษณ์ หมานดาโต๊ะ

5732001021

1699 นางสาว ธิดารัตน์

แก้วฤทธิ์

5642001012

1700 นางสาว นัตยา

ดอกแก้ว

5642001059

1701 นางสาว นันทิตา

หมัดชะบูลย์

5732001022

1702 นางสาว นัสเร๊าะ

เหล็มและ

5732001023

1703 นางสาว นาตาชา

แกสมาน

5642001013

1704 นางสาว นาบีละห์

หะยีและ

5732001024

1705 นางสาว นามิเดียร์ แอเดียว

5732001025

1706 นางสาว นารีซะห์

ฮาแว

5732001026

1707 นางสาว นิมาเรีย

นิเย๊ะ

5642001060

1708 นางสาว นุสรี

เจะสนิ

5642001014

1709 นางสาว นูรฟาดีละห์ มะเด็ง

5642001061

1710 นางสาว นูรีซา

แลนิ

5642001015

1711 นางสาว นูรีน

อาแวสือแม

5732001029

1712 นาย

บุญช่วย

5642001062

1713 นางสาว ประวิณา

ถาวร

5642001016

1714 นางสาว ปัญจณต

ธีรกุล

5732001030

1715 นางสาว ปิยมาลย์

เมืองแก้ว

5642001063

1716 นางสาว ผุสดี

ขาวบาง

5642001017

1717 นางสาว พชรพร

ยิ่งดานุ่น

5732001032

1718 นางสาว พนิดา

วงศ์จันทร์

5732001033

1719 นางสาว พัชรภรณ์ แก้วมรกต

5732001034

ปธานิน

หมำยเหตุ

ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
ลำดับที่ คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

1720 นางสาว พัชรี

คงโอ

5642001018

1721 นางสาว พาตีมา

มะรง

5642001065

1722 นางสาว พิมพ์วิภา เหล็กเกิดผล

5642001019

1723 นางสาว เพ็ญวิภา

5642001066

เพ็งหนู

1724 นางสาว แพรวพรรณ ครวญหา

5732001035

1725 นางสาว ฟารีดา

คงจุน

5732001036

1726 นางสาว ฟีรซา

กาเต๊ะ

5642001021

1727 นางสาว มณฑกาน แก้วเม่ง

5732001037

1728 นางสาว มณีกาญจน์ ผอมไชยแก้ว

5642001022

1729 นาย

มะซอรี

เปาะสูมิง

5732001038

1730 นางสาว มารีแย

ต่วนบือซา

5642001024

1731 นางสาว ไมสาเราะห์ สารดี

5732001039

1732 นางสาว ยุพดี

ศรีนวล

5642001025

1733 นางสาว รอยานา

แมะแอ

5642001026

1734 นางสาว รอฮายา

เจ๊ะเลาะ

5642001073

1735 นางสาว รังสิมา

ยุโส้

5642001027

1736 นางสาว รัฐวรรณ

ใบเย็มหมะ

5732001041

1737 นางสาว รุติมา

สันลา

5732001042

1738 นางสาว รุสิตา

หีมโหด

5732001044

1739 นางสาว ไลลา

บิลหลี

5732001046

1740 นางสาว วนิดา

จิตหมั่น

5642001075

1741 นางสาว วรรณนูซีลา ยาเต็ม

5642001029

1742 นางสาว วรรษมล

หมัดเหล็ม

5732001047

1743 นางสาว วาติตา

โปร่งจิต

5642001076

1744 นางสาว วินิตชญา

แสงแก้ว

5642001030

1745 นางสาว วิภาวี

ศรีหมัด

5642001031

1746 นางสาว เวฬุวรรณ เวชสิทธิ์

5642001078

1747 นางสาว แวพาดีละห์ สือแม

5732001048

หมำยเหตุ

ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
ลำดับที่ คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

1748 นางสาว สตีหามีน๊ะ หัสนี

5732001049

1749 นางสาว สรัญญา

หมัดสะแล่หมัน

5732001050

1750 นางสาว สานียะ

ดอเลาะ

5632001060

1751 นางสาว สาวิตรี

ยังชุม

5642001032

1752 นางสาว สิริชล

แดงปรก

5642001079

1753 นางสาว สิรินาถ

เต๊ะซ่วน

5642001033

1754 นางสาว สุคนทิพย์ บิลลาเต๊ะ

5642001080

1755 นางสาว สุใบดา

แอสาเมาะ

5732001052

1756 นางสาว สุภาวดี

ชูแก้ว

5642001036

1757 นาย

รอซี

5732001053

1758 นางสาว สุไรยา

แดงแสง

5732001054

1759 นางสาว สุวนันท์

คงพ่วง

5642001084

1760 นางสาว สุวรรณี

สุขทอง

5642001038

1761 นางสาว เสาด๊ะ

หนุ๊หลี

5732001055

1762 นางสาว หัสดาวดี

มีรุ่งเรือง

5642001085

1763 นางสาว อติกานต์

ช่วยรักษ์

5642001039

1764 นางสาว อนุสรา

ม่วงนุ่ม

5642001086

1765 นางสาว อมรรัตน์

ด้วงรุ่ง

5642001087

1766 นางสาว อังคณา

มรรคาเขต

5642001088

1767 นาง

อัตริยา

เตาวะโต

5732001056

1768 นางสาว อัสม๊ะ

หมัดหมัน

5732001059

1769 นาย

เบ็ญโส๊ะ

5732001060

1770 นางสาว อาซีย๊ะห์

กามานะไทย

5642001042

1771 นางสาว อานีซะ

กาหลง

5732001061

1772 นางสาว อามนี

หมะบ๊ะ

5732001062

1773 นางสาว อารีซา

ยูนุ๊

5642001044

1774 นางสาว อารีหน๊ะ

อิสสาหาก

5642001091

1775 นางสาว อาไลหลา หมีนพราน

5642001045

สุริยา

อัสมีย์

หมำยเหตุ

ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
ลำดับที่ คำนำหน้ำ
1776 นาย

ชื่อ
อาวียะห์

สกุล
ดาหลี

รหัสนักศึกษำ
5642001092

1777 นางสาว อุไรวรรณ โต๊ะเอียด

5732001065

1778 นางสาว อุษา

กิจคลอน

5642001046

1779 นางสาว เอราวัณ

เนสะแหละ

5642001047

1780 นางสาว ฮันวาณี

แกนุ้ย

5732001066

1781 นางสาว ฮาซานะห์ ยามา

5732001067

1782 นางสาว ฮามีดะห์

เจ๊ะอาลี

5732001068

1783 นางสาว ฮิลมาน

ยูโน

5732001069

หมำยเหตุ

