
1210/2564 

นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี 



1211/2564 

นางสาวณัฐญา ศรีวิรมย์ 



1212/2564 

นางสาวอัสมา มือลี 



1213/2564 

นางสาวนาซีฮะห์ มะนอ 



1214/2564 

นางสาวรูไซมะ ดือเลาะ 



1215/2564 

นางสาวมูนีรา สีระโก 



1216/2564 

นางสาวรอบีย๊ะ อีซอ 



1217/2564 

นางสาววิชาดา ไชยชาญยุทธ์ 



1218/2564 

นางสาวนาอีหม๊ะ เจะแต 



1219/2564 

นางสาวอานาตี ซเีซ็ง 



1220/2564 

นางสาวนูรีดา หามะ 



1221/2564 

นางสาวมัลลิกา หน่อแดง 



1222/2564 

นางสาวมารียะ สาเระ 



1223/2564 

นางสาวศุภิสรา คงสำเร็จ 



1224/2564 

นางสิริมา หมวดคง 



1225/2564 

นางสาวกูมรีแย ลอมะ 



1226/2564 

นางโน๊ตสะอาด๊ะ เจ๊ะสะแลแม 



1227/2564 

นางฟิรฮานา มั่นศรัทธา 



1228/2564 

นางสาวอัสมีนา เจ๊ะอีซอ 



1229/2564 

นางสาวไซร์นับ อาบ๊ะ 



1230/2564 

นางสาวมูนาวาเราะห์ แยนา 



1231/2564 

นายอัสมัน มะ 



1232/2564 

นางอุทัยวรรณ สัจจะบุตร 



1233/2564 

นางสาวฮานีซ๊ะ ซูรอ 



1234/2564 

นางอานีตา ตาเล๊ะ 



1235/2564 

นางสาวกมลชนก มหารักษิต 



1236/2564 

นายวรพจน์ ทองคุปร์ 



1237/2564 

นางฟาซียะห์ ยูโซ๊ะ 



1238/2564 

นายมะสอแล๊ะ เจ๊ะยะ 



1239/2564 

นายอานัส อีซอ 



1240/2564 

นางสาวสานารี อุมา 



1241/2564 

นายอาแซ ดะแซ 



1242/2564 

นางอามานี สาเหะอาแซ 



1243/2564 

นางสาวธัญญา หลีเผอืด 



1244/2564 

นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ 



1245/2564 

นางสาวนูร์อาสีรอฮ์  ตันยนีายู 



1246/2564 

นางสาวนูรอีราวานี กูโน 



1247/2564 

นางสาวฟาตีมา มาดอรี 



1248/2564 

นางสาวสุรีพร มณีแสง 



1249/2564 

นายอามาน เปาะเยะ 



1250/2564 

นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์ 



1251/2564 

นางสาวภัทรณิชา บินดาโอะ 



1252/2564 

นางอานูรา ยอ 



1253/2564 

นางสาวนูรีซา เจ๊ะกอ 



1254/2564 

นางสาวกชภัส แก้วเสถยีร 



1255/2564 

นางสาวนูรีย๊ะ อาหะมะ 



1256/2564 

นางรุสลีนา ดือรามะ 



1257/2564 

นางสาวยัสมีน หลีมานัน 



1258/2564 

นางศศิวรรณ หมาดรา 



1259/2564 

นางสาวสรัญญา บุญหวังช่วย 



1260/2564 

นางสาวนูรุล มะยิ 



1261/2564 

นางนูรมีาน ฮาแว 



1262/2564 

นางสาวสุไบด๊ะ อุเซ็ง 



1263/2564 

นางสาวซอฟาวาตี บินอูเซ็น 



1264/2564 

นางโนรอายดา มามะ 



1265/2564 

นางปาตีเมาะ อาลี 



1266/2564 

นางสาวฟีรดา อาแว 



1267/2564 

นางอัสมะ อาบู 



1268/2564 

นางอัสเมาะ อับดุลเลาะ 



1269/2564 

นางอารีน ีมือเยาะ 



1270/2564 

นางอานีตา มะยา 



1271/2564 

นายซุลกีพลี  ดือราแม 



1272/2564 

นางสาวอารตี ยายอ 



1273/2564 

นางชาณา สุวรรณนิตย์ 



1274/2564 

นางสาวไซนับ ดอแว 



1275/2564 

นางสาวนูร์บายน ีสีรโก 



1276/2564 

นางสาวรุสนีดา ดาเลโบ๊ะ 



1277/2564 

นางสาวโสภนา ณ รังษี 



1278/2564 

นางสาวฟัสลีนา เจ๊ะมามะ 



1279/2564 

นางสุจิตรา ชัยศิริ 



1280/2564 

นางสาวมัสวารี สามะอาลี 



1281/2564 

นางสาวอามีนะห์ ยีเด็ง 



1282/2564 

นางสาวซูวาตี อารง 



1283/2564 

นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียน 



1284/2564 

นางสาววราภรณ์ ทองเจริญ 



1285/2564 

นางปาตีเม๊าะ หารง 



1286/2564 

นายรีซูวัณ สะแลแม 



1287/2564 

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะฮิง 



1288/2564 

นายสังคม พรมมาศ 



1289/2564 

นายอับดุลฮากิม มะนาสียะ 



1290/2564 

นางสาวปัทมา เข็มทอง 



1291/2564 

นางสาวอัยรีน สาเหล็ม 



1292/2564 

นางสาวศศิกานต์ ฮารง 



1293/2564 

นางสาวรอซีตา เจ๊ะเง๊าะ 



1294/2564 

นางสาวฮัสวานี อาแวสะแม 



1295/2564 

นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ชัยภัคพัชร 



1296/2564 

นางสาวอานีต้า แวฮามะ 



1297/2564 

นายฮาฟิช คะนอง 



1298/2564 

นางสาวนีต้า ดอเลาะ 



1299/2564 

นางสาวโนรอายมาล์ สายชนะ 



1300/2564 

นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์ 



1301/2564 

นางสาวนัฐกานต์ หมานจันทร์ 



1302/2564 

นางปริชญา มาสินธ์ุ 



1303/2564 

นางสุนารีย์ พันธุเมฆ 



1304/2564 

นางสาวศิริพรรณ เพชรรัตน์ 



1305/2564 

นางสาวสูไรดา กาเร็ง 



1306/2564 

นางสาวฮัมดานี ยะปา 



1307/2564 

นางสาวรอซณีดา ยะโก๊ะ 



1308/2564 

นางรูสะนีวาตี จิตเที่ยง 



1309/2564 

นางสาวอูไมยะห์ สะอะ 



1310/2564 

นายมูลกัน ฮาแวร์ 



1311/2564 

นางสาวหัสลิน บูกุ 



1312/2564 

นางอรอนงค์ หะยะมินิ 



1313/2564 

นางสาวซูไลฟะ หมะหมูด 



1314/2564 

นายฮารีฟ เทพลักษณ์ 



1315/2564 

นางรวนิท์นิชา วรีะวัฒน์ 



 

1316/2564 

นางพิมพรรณ อนันทเสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


