
รหสั ช่ือ-สกลุ ช่ือสถานศึกษา
A001 ธนภัทร สกลุวศิลัย์ โรงเรบีนนคิมสรา้งตนเองแวง้ สายโท 2

A002 นางสาวนูรซ์กีนี  ดาโอะ โรงเรยีนบา้นแฆแบะ๊

A003 นางสอฝียะ๊  มะเย็ง โรงเรยีนนคิมพัฒนา 10

A004 นางสาวสนุยี ์ นลิวจิติร์ โรงเรยีนรักไทย

A005 นางมาสเีตาะ ประสทิธชิยัวฒุิ โรงเรยีนบา้นปลกัปลา

A006 นางรอกเียา๊ะ ฮามะ โรงเรยีนบา้นปลูาเจ๊ะมดูอ

A007 นางสาวฟารฮานา สาเมาะ โรงเรยีนบา้นกาวะ

A008 นายอานูวา ดอืเลาะ โรงเรยีนบา้นไมฝ้าด

A009 นางสาวเนตรนภา  นอสบื โรงเรยีนวดัพระพุทธ

A010 สรุยาน ี มะยโูซะ๊ นคิมสรา้งตนเองแวง้ สายโท 2

A011 อดันัน ดอเลาะ โรงเรยีนบา้นโผลง

A012 นางสาวจรยิา  สวุรรณเขต อสิลามบ ารุง

A013 นางสาวซวูารยีะ๊  ยโูซะ๊ โรงเรยีนบา้นไอบาตู

B001 นางรุสลนีา ดอืรามะ โรงเรยีนบา้นบางขดุ

B002 นรารัตน ์   ปัทมนิทร์ โรงเรยีนนคิมพัฒนา9

B003 นางสาวซไูบดะห ์สารกีะ โรงเรยีนวดัเกาะสวาด

B004 นางสาวสรุพีร มณีแสง โรงเรยีนบา้นตาบา

B005 นางสาวเจ๊ะไซนุน เจ๊ะมามะ โรงเรยีนบา้นสากอ

B006 นางสภุาภรณ์  ทองพวง โรงเรยีนบา้นจฬุาภรณ์  12

B007 นางสาวฟาอซีะ๊  มอืลี โรงเรยีนบา้นเกาะสะทอ้น

B008 นายอบินอเฮ็ม  มะยนุู โรงเรยีนบา้นโคกมอืบา มติรภาพที ่223

B009 นางสาวปารดีะ ดอืเลา๊ะ บา้นบาโงฮมูอ

B010 ซาตปีะห ์ สตอปา บา้นเจ๊ะเหม

B011 นายวชัรพงษ์  แดงข า รร.วดัโคกมะมว่ง

B012 นายอลียีะ.  อาซิ บา้นต าเสาพัฒนา

B013 นายนอิามาน เลาะนะ โรงเรยีนบา้นตอืระมติรภาพที ่172

C001 นางสาวชตุมิา แกน่จันทร์ บา้นตลิง่สงู

C002 นางสาวโนรฮดูา สะมะแอ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองแวง้

C003 นางสาวฮซันาอ ์ ตะฮาวนั โรงเรยีนเทพประทานไทยยนืยง

รหสัประจ าตวัการเขา้รับการอบรม



C004 นางสาวสลุาลกัษ์ เจ๊ะแม โรงเรยีนบา้นหัวคลอง

C005 นางสาวซไูรดา เจ๊ะเล็ง โรงเรยีนบา้นปอเนาะ

C006 นางอาทติา สะนบิากอ โรงเรยีนบา้นคลองตนั

C007 นางสาวราบอีะห ์ มะสาและ โรงเรยีนยา้นกวูา(แวง้)

C008 ฟาเราะห ์มาโซ บา้นสะหริง่

C009 นางสาวฟาอโีรส   มาโมง โรงเรยีนบา้นน ้าทเุรยีน

C010 นางซานตีา  สะอิ โรงเรยีนบา้นนูโร๊ะ

C011 นายแวสมาแอ  วาเย็ง โรงเรยีนบา้นแมด่ง

C012 นายอาคม ทองจัง โรงเรยีนวดัพระพุทธ

C013 นางสาวตว่นฮาฟีฟะห ์ บนิสหุลง โรงเรยีนบา้นกรอืซอ

D001 นางสาวนูรซีา  เจ๊ะมะ โรงเรยีนอสิลามบ ารุง

D002 นางสาวสรุยีาน ีอบัดลุรอมัน โรงเรยีนบา้นสามแยก

D003 นางสาวสารฟีะ  มานิ โรงเรยีนบา้นละหาน

D004 นางสาวติร ี ละมลูอ โรงเรยีนบา้นโคกมอืบา มติรภาพที ่223

D005 นางสาวนาซเูราะ  อบัดลุเลา๊ะ โรงเรยีนบา้นเจ๊ะยอ

D006 นางจฑุามาศ พลประสทิธิ์ นคิมพัฒนา 5

D007 นางสาวสวุมิล กาลอืนัน โรงเรยีนบา้นตอแล

D008 รสนาน ี ดารามัญ โรงเรยีนบา้นปาดงัยอ

D009 นางสาวยามลีะ อาแว โรงเรยีนบา้นบาลกูายาองิ

D010 นางซารนีา ตาเละ บา้นเจ๊ะยอ

D011 นายเสารปี์  นกิาเร็ง โรงเรยีนบา้นปยูู

D012 นางสาวอษุน ี ดามหิ์ สคุรินิ

D013 นางสาวฟรูอดา  สะมะแอ นคิมพัฒนา 7

E001 นางสาวฮาปือเสาะ  หวงัมะ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาส เขต 2

E002 นางสาวอาฟีนา บนิอารง โรงเรยีนบา้นบอืราแง

E003 นางสาวรูไซมะ ดอืเลาะ โรงเรยีนนคิมพัฒนา 10

E004 นายอสัมาด ี รอเฮง โรงเรยีนบา้นเปาะเจ๊ะเต็ง

E005 นางสาวนูรดีา  หามะ โรงเรยีนคิมสรา้งตนเองแวง้

E006 นางกลัยา  พรมเจยีม โรงเรยีนราชภักดี

E007 นางสาวสไุฮลา เจ๊ะอาแซ โรงเรยีนบา้นโผลง

E008 อาตดี แซะเซ็ง บา้นบางขนุทอง



E009 นางสาวรอกเียาะ  เจ๊ะสอืแม โรงเรยีนบา้นกลบูี

E010 นางปนัดดา  บาสา โรงเรยีนบา้นไมแ้กน่

E011 นายอมิรัญ ดาโอะ โรงเรยีนบา้นเเขยง

E012 นางสาวสฮูานา  เจ๊ะแว โรงเรยีนบา้นโตะ๊เด็ง

E013 นางสะลาวาต ี บนิมามะ โรงเรยีนบา้นไอบาตู

F001 นายนัสเซอรร์ูดนิ  สะนบิากอ โรงเรยีนบา้นหัวคลอง

F002 จรัิญญา สะมารา โรงเรยีนบา้นน ้าทเุรยีน

F003 นางสาวฟิตรยี ์  สอืนิ โรงเรยีนบา้นสามแยก

F004 นายอามรีุดดนี  กาเจ โรงเรยีนบา้นแวง้

F005 นางสาวโนรยีะ  บากา โรงเรยีนนคิมพัฒนา 5

F006 นางณัชราน ี สนัตวรกลุ บา้นตอหลงั

F007 นางสาวอนงค ์ ทองคปุต์ วดัโคกมะมว่ง

F008 นางนูรแีซ บตุรเหล่ รร.บา้นไพรวนั

F009 นางสาววรกานต ์พรหมภักดี โรงเรยีนบา้นโตะ๊เวาะ

F010 นางสาวกอบทอง ทองจนิดา โรงเรยีนบา้นแฆแบะ๊

F011 บัสเราะห ์เจะเละ วดัทรายขาว

F012 นางสาวรอฮนีา  มะยโูซะ๊ โรงเรยีนบา้นสายะ

G001 นายอรรถพงศ ์เสีย้วทอง โรงเรยีนวดัเกาะสวาด

G002 นายไอมัน  ละมลูอ โรงเรยีนบา้นกแูบอแีก

G003 นางสาวมาซเีตาะห ์ฮะ โรงเรยีนบา้นปะลกุา

G004 อมฤตา อเูซ็ง โรงเรยีนบา้นสากอ

G005 นางสาวฟาดลีะห ์ยโูซะ โรงเรยีนบา้นศาลาใหม่

G006 นางนลีา รอเหะ บา้นแวง้

G007 นางสาวอสัลฮีา  สามานุง โรงเรยีนบา้นจะมาแกะ

G008 นางโนรมา มซูอ โรงเรยีนบา้นแอแว

G009 นางสาวอลษิา บนิยาฮายา โรงเรยีนเทพประทาน(บา้นเจ๊ะเด็ง)

G010 นางสาวชลติา เพชรแกว้ โรงเรยีนบา้นไพรวนั

G011 ไลลาวด ีสนทิกนัภัย วดัทรายขาว

G012 นางสาวซากยีะห ์ เจ๊ะสะแม โรงเรยีนราชภักดี

G013 นางสาวชชัชล ีทองคปุต์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์44 วดัฉัททันตส์นาน

H001 นายมามะอามงิ  มามุ โรงเรยีนบา้นบาโงฮมูอ



H002 นางจนิตนา หมวกสกลุ โรงเรยีนวดัโคกมะเฟือง

H003 นางมาลดีา  เปาะจิ โรงเรยีนบา้นภเูขาทอง

H004 นางสาว วดิา  ศรมีติร รร.นคิมพัฒนา 9

H005 นางสาวศริพิร  บตุรมาตา บา้นโผลง

H006 นางปาณสิรา ซุน่บก โรงเรยีนวดัสทิธสิารประดษิฐ์

H007 นางสาวอามนีะห ์ มนูะ โรงเรยีนบา้นร่วมใจ

H008 นางพัชรยีา แดงเพ็ง โรงเรยีนบา้นศาลาอมูา

H009 นางสาวอาซลีะห ์ บนิสะอิ โรงเรยีนบา้นกรอืซอ

H010 นางสาวซมูัยยะห ์ โตะตาหยง โรงเรยีนบา้นสะปอม

H011 วรีญา บนิสาและ บา้นบอเกาะ

H012 นางลดัดาวรรณ  บญุหวงัชว่ย โรงเรยีนบา้นตอหลงั

I001 นางสาวโนรอายน ี เจ๊ะโด โรงเรยีนบา้นซรายอ

I002 นายส าราญ วงศว์รรณา โรงเรยีนวดัโคกมะเฟือง

I003 นางสาวซอฟะ  กอเดร์ โรงเรยีนบา้นปโูป๊ะ

I004 นางสาวดาวรุง่ ทองกา้ย โรงเรยีนวดัชลธาราสงิเห(เสารศ์กึษาคาร)

I005 นางสาวอยัรนี สาเหล็ม โรงเรยีนบา้นลโูบะ๊ซามา

I006 นางรุสมนีา  เปาะจิ โรงเรยีนบา้นปะลรุู

I007 นางสจุนิต ์ ทองค า รร.บา้นบาโง

I008 นางมารฮ์ามะห ์ มหูะมะเย็ง โรงเรยีนบา้นลโูบะ๊ซามา

I009 นางสาวฮาฟีซา อาแว โรงเรยีนบา้นเจ๊ะเหม

I010 นางสาวนายะห ์ แลแลวา โรงเรยีนบา้นปะลรุู

I011 อดันัน ดอเลาะ โรงเรยีนบา้นโผลง

I012 นางรัศม ีมามะ โรงเรยีนบา้นแอแว

J001 นางหทัยรัตน ์เรอืงฤทธิ ์จันทรัตน์ โรงเรยีนบา้นซรายอ

J002 นางสาวซลูตีา  สามะ โรงเรยีนวดัเกษตรธกิาราม

J003 นางสาวณัฐญา ศรวีริมย์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา 89 (บา้นโคกสยา)

J004 นายด าร ิ อบัดลุเลา๊ะ โรงเรยีนบา้นกาวะ

J005 นางสาวอสัมา  มอืลี โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๘๙(บา้นโคกสยา)

J006 นางสาวกสุมุา บนิยาฮายา โรงเรยีนบา้นมอืบา

J007 นางอนงค ์ ศรรัีตน์ โรงเรยีนบา้นคลองตนั

J008 นางสาวกฤษณา จันทนวล โรงเรยีนบา้นลโูบะ๊ลอืซง



J009 นางสรูยีาน ีบาหะ โรงเรยีนบา้นศาลาอมูา

J010 นางสาวเนตรนภา  นอสบื โรงเรยีนวดัพระพุทธ

J011 อาทติยา การัมซอ บา้นตอืระมติรภาพที ่172

J012 ซารปีะ เจะอาลี โรงเรยีนบา้นบอเกาะ

K001 นายวจิติร  อ านวยพูนสขุ โรงเรยีนบา้นไมฝ้าด

K002 นางอรอนงค ์ หะยะมนิ โรงเรยีนวดัพระพุทธ

K003 นางสาวนยิามลีฮัห ์ กโูน บา้นตะเหลีย่ง

K004 นายเสกสรรค ์แดงสวุรรณ โรงเรยีนบา้นกแูบอแีก

K005 นางสาวอาซรูา  มาหะมะ โรงเรยีนบา้นตอืมายู

K006 นางสาวชนดิา แกว้สกุใส โรงเรยีนบา้นตลิง่สงู

K007 นายเจ๊ะมฮูมัหมัดฟาอสิ เจ๊ะโซะ๊ วดัชลธาราสงิเห(เสารศ์กึษาคาร)

K008 นางสาวเจนจริา   บลิลาเตะ๊ โรงเรยีนบา้นมอืบา

K009 นายมตุ ีหะยอีบัดลุดอืราแม โรงเรยีนบา้นโตะ๊เวาะ

K010 นางสาวสคุนธท์พิย ์เทพก าเหนดิ โรงเรยีนบา้นไพรวนั

K011 ชญาภา อาจณรงค์ บา้นกบูู

K012 นายปราโมทย ์ เพชรปรางค์ บา้นโคกงู

K013 นางสาวโซเฟีย มามะ โรงเรยีนบา้นตอืมายู

L001 นางสาวนูรพัชรยี ์ เจ๊ะอบุง โรงเรยีนเพลนิพศิ

L002 นางสาวรุสนดีา ดาเลโบะ๊ โรงเรยีนบา้นปะดะดอ

L003 นางสาวเพาซยีะ มะอารง โรงเรยีนบา้นบเูกะตา

L004 รอสน ี  หมืน่พักดี โรงเรยีนบา้นบางขดุ

L005 การต์นี ี อมูา รร.บา้นจอืแร

L006 นางสาวซหูวายยา  อายิ โรงเรยีนบา้นเปาะเจ๊ะเต็ง

L007 นายบญุโชค  หมืน่พักดี โรงเรยีนบา้นบาโง

L008 นางสาวซานยีะ๊ สามะ โรงเรยีนเทพประทาน(บา้นเจ๊ะเด็ง)

L009 นายสอรสี  อารง บา้นแขยง

L010 นางสาวสรัุฐณา  จันทรน์อ้ย โรงเรยีนบา้นกบูู

L011 นางคอรเียาะ นราวทิยเ์สรี เพลนิพศิ

L012 นางสาวรอฮาย ูสอืแมะ นคิมพัฒนา7

L013 นายลอืฤทธิ ์ด ากระเด็น โรงเรยีนราชประชานุเคราห ์44 วดัฉัททันตส์นาน

M001 ฟิรฮานา มั่นศรัทธา โรงเรยีนบา้นเกาะสะทอ้น



M002 นางสาวกมลชนก มหารักษิต บา้นโคกยามู

M003 นางสาวฟาตฮีะห ์ บเีด็ง โรงเรยีนบา้นแวง้

M004 ซไูรดา  อาแซ โรงเรยีนบา้นบาโงฮมูอ 

M005 ปาซอืนา  เจ๊ะมะ โรงเรยีนบา้นคลองตนั

M006 นางสาวนาซเีราะห ์ สามานุง โรงเรยีนรักไทย

M007 นายฟัยรูซ ีอาแว โรงเรยีนบา้นกวูา(ปาด)ี

M008 นางสาวซไูรดา เจ๊ะสอืนิ โรงเรยีนสคุรินิ

M009 นายอฎมี  ดอรอเฮง โรงเรยีนบา้นสะปอม

M010 นางสาวอรทัย  ยอดรักษ์ โรงเรยีนบา้นภเูขาทอง

M011 นางกมลทพิย ์ กลิน่เพ็ชร์ โรงเรยีนบา้นสะหริง่

M012 รุสนาน ียะโกะ๊ บา้นกวูา

N001 นางสาวซไูลฟะ  หมะหมดู โรงเรยีนวดัสทิธสิารประดษิฐ์

N002 นางสาวมัสณี เจ๊ะเตะ๊ โรงเรยีนบา้นบอืราแง

N003 นางสาวมารนีา สะแลแม โรงเรยีนบา้นปโูป๊ะ

N004 นางนุรอ์าซกีนี  เจ๊ะอาแว โรงเรยีนบา้นจะมาแกะ

N005 ฟัสลนีา เจ๊ะมามะ โรงเรยีนบา้นปาดงัยอ

N006 นางสาวโนรอายมาล ์สายชนะ โรงเรยีนบา้นสายะ

N007 นายอบัดลุรอมาน สแลแม โรงเรยีนบา้นนูโร๊ะ

N008 นางสาวนัจวา  มะมงิ โรงเรยีนบา้นบาลกูายาองิ

N009 พนดิา  เอยีดทุง่คา โรงเรยีนบา้นโคกงู

N010 นางสาวอาหล์าม  ดงิ โรงเรยีนบา้นจอืแร

N011 นางสาวมลาตี  อาแว โรงเรยีนบา้นปอเนาะ

N012 รัศม ีขาเร็ง โรงเรยีนบา้นต าเสาพัฒนา

O001 นางสาวโซฟียะห ์ดะแซ โรงเรยีนบา้นปะลกุา

O002 นางปาตเีมา๊ะ หารง โรงเรยีนบา้นไมแ้กน่

O003 นางสาววชิชดุา  ด ากระเด็น โรงเรยีนบา้นปะดะดอ

O004 นางฟารดีะ๊   ปานาวา โรงเรยีนบา้นตะโลบเูกะ๊

O005 อบัดลุมมุนิ อเูซ็ง โรงเรยีนบา้นตะโละบเูกะ๊

O006 นางสาวฟาตมีะห ์  สะตอปา โรงเรยีนบา้นศาลาใหม่

O007 นายอสัร ี เหมเด็น โรงเรยีนวดัเกษตรธกิาราม

O008 นางสาวนาซฮูา  มะสาและ โรงเรยีนบา้นบเูกะตา



O009 รอซดีา  เจ๊ะอาแซ โรงเรยีนบา้นปลกัปลา

O010 นายไกรสร  ทองรมย์ โรงเรยีนวดัประชมุชลธารา (สขุคณานุกลู)

O011 ชลาลยั  เอ็มเลง่ บา้นตาบา

O012 นางทพิยา  บญุให ้ โรงเรยีนบา้นละหาน


