
4132/2564 

นางสาวเพาซียะ มะอารง 



4133/2564 

นางสาวโซเฟียน ีสมาแอ 



4134/2564 

นางโน๊ตสะอาด๊ะ เจ๊ะสะแลแม 



4135/2564 

นางโนรอายดา มามะ 



4136/2564 

นางสาวโนรอายมาล์ สายชนะ 



4137/2564 

นางสาวโนรฮูดา สะมะแอ 



4138/2564 

นางสาวกชณัฐชา อุตทาพงษ์ 



4139/2564 

นางสาวกชภัส แก้วเสถียร 



4140/2564 

นางสาวกมลชนก มหารักษติ 



4141/2564 

นางสาวกัลตีมี อาซัน 



4142/2564 

นางสาวกูมรีแย ลอมะ 



4143/2564 

นายจรูญ บินอาสัน 



4144/2564 

นางสาวจริวรรณ จันทจังหวัด 



4145/2564 

นางสาวจุฑามาศ เพชรไกร 



4146/2564 

นางสาวชนัญชดิา คณุสุทธิ์ 



4147/2564 

นายชวลิต แดงเพ็ง 



4148/2564 

นางชาณา สุวรรณนิตย์ 



4149/2564 

นายซอบรี มะยูนา 



4150/2564 

นางสาวซอฟาวาตี บนิอูเซ็น 



4151/2564 

นางสาวซัยนับ มะอาแซ 



4152/2564 

นางสาวซัลซาบีน วาน ิ



4153/2564 

นางสาวซายารอ สือนิ 



4154/2564 

นางสาวซารปีะ หะมะ 



4155/2564 

นางสาวซูไลฟะ หมะหมูด 



4156/2564 

นางสาวซูไฮดา ดอเลาะ 



4157/2564 

นางสาวซูมีฮา บินบือราเฮง 



4158/2564 

นางสาวซูรายา อาแซ 



4159/2564 

นางสาวซูวาตี อารง 



4160/2564 

นางสาวณัชธมลวรรณ สุยสวัสดิ ์



4161/2564 

นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 



4162/2564 

นางสาวณัฏฐธิดา หนูฟอง 



4163/2564 

นางสาวณัฐญา ศรวีริมย ์



4164/2564 

นายณัฐวุฒิ ลือชา 



4165/2564 

นางสาวต่วนรุสมี แนซ ี



4166/2564 

นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต ์



4167/2564 

นางสาวนงลักษณ์ เจ๊ะแฮ 



4168/2564 

นางนราวรรณ เพชรสังข ์



4169/2564 

นางสาวนัสริน ยะปา 



4170/2564 

นายนายอภินันท์ ภักดรีุจีรัตน์ 



4171/2564 

นางสาวนาอีหม๊ะ เจะแต 



4172/2564 

นางสาวนาฮัล สูลัยมาน 



4173/2564 

นายนซิัรฟาอ์ นเิยะ 



4174/2564 

นางสาวนสิา สาเมาะ 



4175/2564 

นางนลีา รอเหะ 



4176/2564 

นางสาวนุรเดียร์นา การร 



4177/2564 

นางนุรอัยนี อัสมะแอ 



4178/2564 

นางสาวนูร์อาสีรอฮ ์ตันยนีายู 



4179/2564 

นางสาวนูรอีราวานี กูโน 



4180/2564 

นางสาวนูรฮายาตี อาแว 



4181/2564 

นางสาวนูรีซา เจ๊ะกอ 



4182/2564 

นางสาวนูรีย๊ะ อาหะมะ 



4183/2564 

นายบาฮารี นาว ี



4184/2564 

นางปรชิญา มาสินธุ ์



4185/2564 

นางสาวปรยีมน ภักดรีุจีรัตน์ 



4186/2564 

นายปาดอืลี เจ๊ะนุ 



4187/2564 

นางพมิพรรณ อนันทเสนา 



4188/2564 

นางสาวฟัสลีนา เจ๊ะมามะ 



4189/2564 

นางฟาดีละห์ ดอแม 



4190/2564 

นางสาวฟาดีละห์ หะยีมะเซาะ 



4191/2564 

นางสาวฟาตมีา มาดอรี 



4192/2564 

นางสาวฟติรยี์ สือน ิ



4193/2564 

นางฟริฮานา มั่นศรัทธา 



4194/2564 

นางสาวฟูรอดา สะมะแอ 



4195/2564 

นายภีรภัทร หานาป ี



4196/2564 

นายมงคล รามแก้ว 



4197/2564 

นายมหามัดวรีา บินลอแม 



4198/2564 

นางสาวมัรยมั บินมาหะมะ 



4199/2564 

นางสาวมลัลิกา หน่อแดง 



4200/2564 

นางสาวมารียะ สาเระ 



4201/2564 

นางมาลีดา เปาะจ ิ



4202/2564 

นางสาวมูนีเราะห์ ดแีม 



4203/2564 

นางสาวมูนีรา สีระโก 



4204/2564 

นายมูลกัน ฮาแวร ์



4205/2564 

นายมูหะมะกอร ีมะยา 



4206/2564 

นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ 



4207/2564 

นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บ 



4208/2564 

นายมูฮมัมัดอดัมส์ หะยีอาล ี



4209/2564 

นางรอกเีย๊าะ ฮามะ 



4210/2564 

นางสาวรอซณดีา ยะโก๊ะ 



4211/2564 

นางสาวรอซีตา เจ๊ะเงา๊ะ 



4212/2564 

นางสาวรอบีย๊ะ อีซอ 



4213/2564 

นางสาวลัยลา สะมะแอ 



4214/2564 

นางสาวลีซาวาตี แมเราะ 



4215/2564 

นายวรพจน์ ทองคุปร์ 



4216/2564 

นางสาววรีณา เอียดน้อย 



4217/2564 

นางศรัณยา พรหมจรรย์ 



4218/2564 

นายสังคม พรมมาศ 



4219/2564 

นางสาวสาบารีย๊ะ ยะปา 



4220/2564 

นางสิรมินต์ แดงเพ็ง 



4221/2564 

นางสาวสุภาพร เสนเพ็ง 



4222/2564 

นายสุริยา บรรลือพืช 



4223/2564 

นางสาวสุรียานี อับดุลรอมัน 



4224/2564 

นางสาวสุวจ ีลิ่มเฮง 



4225/2564 

นายสูไลมัน มะนอ 



4226/2564 

นายอภิสิทธิ์ เจะจาโรจน์ 



4227/2564 

นางสาวอรนา อมุาสะ 



4228/2564 

นางสาวอะวาตีฟ สะมุ 



4229/2564 

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะฮงิ 



4230/2564 

นายอับดุลเลาะ ซาจ ิ



4231/2564 

นายอับดุลสาลำ สาตา 



4232/2564 

นายอับดุลฮากมิ มะนาสียะ 



4233/2564 

นายอัสมัน มะ 



4234/2564 

นางสาวอัสมา มือล ี



4235/2564 

นายอาแซ ดะแซ 



4236/2564 

นางสาวอานาตี ซีเซ็ง 



4237/2564 

นางอานตีา มะยา 



4238/2564 

นายอานูวา ลอแม 



4239/2564 

นายอามาน เปาะเยะ 



4240/2564 

นางสาวอามานี แตะ 



4241/2564 

นางสาวอารีรัตน์ ตูแวสะราวี 



4242/2564 

นายอาฮามัด นาแว 



4243/2564 

นายอุทิศ แก้วกับทอง 



4244/2564 

นางสาวอูไมยะห์ สะอะ 



4245/2564 

นายฮาฟชิ คะนอง 



4246/2564 

นายฮาฟซี ีอูมา 



4247/2564 

นางสาวฮายามี กอืเตะ๊ 



4248/2564 

นางสาวฮารีซา สีระโก 



4249/2564 

นายฮารฟี เทพลักษณ์ 



4250/2564 

นางสาวฮาลีเยา๊ะ ดอเล๊าะ 



4251/2564 

นางฮาสน๊ะ วุฒิศาสน ์


