
4001/2564 

นางสาวเบญจมาศ โสภาชัย 



4002/2564 

นางสาวโซเฟียนี สมาแอ 



4003/2564 

นางโน๊ตสะอาด๊ะ เจ๊ะสะแลแม 



4004/2564 

นางโนรอายดา มามะ 



4005/2564 

นางสาวโนรอายมาล์ สายชนะ 



4006/2564 

นางสาวโนรฮูดา สะมะแอ 



4007/2564 

นายไซนุลอาบีดีน อารง 



4008/2564 

นางสาวไซร์นับ อาบ๊ะ 



4009/2564 

นางสาวกชภัส แก้วเสถยีร 



4010/2564 

นางสาวกรรณิการ์ ชีชำนาญ 



4011/2564 

นางสาวกัลตีมี อาซัน 



4012/2564 

นางสาวการีมะห์ มอลอ 



4013/2564 

นางการีมะห์ ยา 



4014/2564 

นางสาวกมูรีแย ลอมะ 



4015/2564 

นายคำสิงห์ หมวดคง 



4016/2564 

นายจรูญ บินอาสัน 



4017/2564 

นางสาวจิรวรรณ จันทจังหวัด 



4018/2564 

นางสาวชนิตา ขันทอง 



4019/2564 

นางสาวซอฟาวาตี บินอูเซ็น 



4020/2564 

นางสาวซัยนับ มะอาแซ 



4021/2564 

นางซากียะห์ อูมา 



4022/2564 

นางสาวซูไลฟะ หมะหมูด 



4023/2564 

นางสาวซูมัยย๊ สะมะแอ 



4024/2564 

นางสาวซูมฮีา บินบือราเฮง 



4025/2564 

นางสาวซูวาตี อารง 



4026/2564 

นางสาวณัชธมลวรรณ สุยสวัสดิ ์



4027/2564 

นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 



4028/2564 

นางสาวณัฐญา ศรีวิรมย์ 



4029/2564 

นางณัฐวรา ตดุดำ 



4030/2564 

นางดวงแข รัตนกาญจน์ 



4031/2564 

นางสาวตอยบะห์ เซ๊ะ 



4032/2564 

นางนฤมล อูมา 



4033/2564 

นางสาวนออาซีลา หลำบิลส๊ะ 



4034/2564 

นางสาวนารี จันคง 



4035/2564 

นางสาวนาอีหม๊ะ เจะแต 



4036/2564 

นางสาวนาฮัล สลูัยมาน 



4037/2564 

นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ 



4038/2564 

นางสาวนิสรีน แวเด็ง 



4039/2564 

นางสาวนิสา สาเมาะ 



4040/2564 

นางนีลา รอเหะ 



4041/2564 

นางสาวนุรเดียร์นา การ ี



4042/2564 

นางนุรอัยนี อัสมะแอ 



4043/2564 

นางสาวนูร์อาสรีอฮ์ ตันยีนายู 



4044/2564 

นางสาวนูรอีราวานี กูโน 



4045/2564 

นางสาวนูรฮายาตี อาแว 



4046/2564 

นางนูรา มามะ 



4047/2564 

นางสาวนูรีซา เจ๊ะกอ 



4048/2564 

นางสาวนูรีซา เจ๊ะมะ 



4049/2564 

นางสาวนูรีดา หามะ 



4050/2564 

นางสาวนูรีย๊ะ อาหะมะ 



4051/2564 

นายบัญชา สุขเสน 



4052/2564 

นางปริชญา มาสินธุ ์



4053/2564 

นายปาดือลี เจ๊ะนุ 



4054/2564 

นางปาตีเม๊าะ หารง 



4055/2564 

นางสาวปาตีมา มาน ี



4056/2564 

นางสาวฟัสลีนา เจ๊ะมามะ 



4057/2564 

นางฟาดีละห์  ดอแม 



4058/2564 

นางสาวฟาดีละห์ หะยีมะเซาะ 



4059/2564 

นางสาวฟาตีมา มาดอร ี



4060/2564 

นางสาวฟาอีซ๊ะ มือล ี



4061/2564 

นางฟิรฮานา มั่นศรัทธา 



4062/2564 

นางสาวฟูรอดา สะมะแอ 



4063/2564 

นางสาวภาวิณี สุขประเสริฐ 



4064/2564 

นายมงคล รามแกว้ 



4065/2564 

นางสาวมัรยัม บินมาหะมะ 



4066/2564 

นางสาวมัลลกิา  หน่อแดง 



4067/2564 

นางมาร์ฮามะห์  มูหะมะเย็ง 



4068/2564 

นางสาวมาริสา เสี้ยวทอง 



4069/2564 

นางสาวมารีแย อาลีมามะ 



4070/2564 

นางสาวมารีนา สะแลแม 



4071/2564 

นายมูลกัน ฮาแวร ์



4072/2564 

นายมูหะมะกอรี มะยา 



4073/2564 

นางสาวรอกีเยาะ ยะผา 



4074/2564 

นางรอกีเย๊าะ ฮามะ 



4075/2564 

นางสาวรอซณีดา ยะโก๊ะ 



4076/2564 

นางรอสนี หมื่นพักด ี



4077/2564 

นางสาวรอสดีาห์ บอซู 



4078/2564 

นางสาวรัชณีกร มาลีศร ี



4079/2564 

นางสาวรูสลีนา สตอปา 



4080/2564 

นางรูสะนีวาตี จิตเท่ียง 



4081/2564 

นางสาวลัยลา สะมะแอ 



4082/2564 

นายลุกมาน เจะโด 



4083/2564 

นางสาววรกานต์ พรหมภักด ี



4084/2564 

นายวรพจน์ ทองคุปร์ 



4085/2564 

นางสาวศิริพร ชูมณ ี



4086/2564 

นางสรินยา พงษ์สวสัดิ ์



4087/2564 

นายสังคม พรมมาศ 



4088/2564 

นางสาวสารีฟะ มานิ 



4089/2564 

นางสิริมา หมวดคง 



4090/2564 

นางสิริลักษณ์ ชาแท่น 



4091/2564 

นางสาวสุไบด๊ะ อุเซ็ง 



4092/2564 

นายสุกหลี บิลหมัด 



4093/2564 

นางสาวสุนิษา บุญชุม 



4094/2564 

นายสุริยา บรรลือพืช 



4095/2564 

นางสาวสุรยีานี อับดุลรอมัน 



4096/2564 

นางสาวสุวจี ลิ่มเฮง 



4097/2564 

นายอนันต์ สะลายา 



4098/2564 

นายอภินันท์ ภักดีรุจีรัตน์ 



4099/2564 

นายอภิสิทธิ์ เจะจาโรจน์ 



4100/2564 

นางสาวอรนา อุมาสะ 



4101/2564 

นางอรอนงค์  หะยะมิน 



4102/2564 

นางสาวอะวาตีฟ สะม ุ



4103/2564 

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะฮิง 



4104/2564 

นางสาวอัยดะห์ สะมะแอ 



4105/2564 

นางอัสเมาะ อับดุลเลาะ 



4106/2564 

นางสาวอัสฟา เจ๊ะอาลี 



4107/2564 

นายอัสมัน มะ 



4108/2564 

นางสาวอัสมา มือล ี



4109/2564 

นายอาแซ ดะแซ 



4110/2564 

นางสาวอาตีเราะห์ อับดุลเลาะ 



4111/2564 

นางอานีตา มะยา 



4112/2564 

นายอามาน เปาะเยะ 



4113/2564 

นางสาวอามานี แตะ 



4114/2564 

นายอาฮามดั นาแว 



4115/2564 

นายอุทิศ แก้วกับทอง 



4116/2564 

นางสาวอูไมยะห์ สะอะ 



4117/2564 

นางสาวฮัสวานี อาแวสะแม 



4118/2564 

นายฮาฟิช คะนอง 



4119/2564 

นางสาวฮายามี กือเต๊ะ 



4120/2564 

นายฮารีฟ เทพลักษณ ์


