
1773/2564 

นางสาวกชภัส แก้วเสถียร 



1774/2564 

นางสาวกัลตีมี อาซัน 



1775/2564 

นางสาวกูมรีแย ลอมะ 



1776/2564 

นางสาวคอดีเยา๊ะ ดอเล๊าะ 



1777/2564 

นางสาวซอฟาวาตี บนิอูเซ็น 



1778/2564 

นางสาวซฮีฎา เต๊ะตานงิ 



1779/2564 

นางสาวซัยนับ มะอาแซ 



1780/2564 

นางสาวซายารอ สือนิ 



1781/2564 

นางสาวซูไบด๊ะ สะแลแม 



1782/2564 

นางสาวซูมีฮา บินบอืราเฮง 



1783/2564 

นางสาวซูไรดา อาแซ 



1784/2564 

นางสาวซูไลฟะ  หมะหมูด 



1785/2564 

นางสาวซูวาตี อารง 



1786/2564 

นางสาวซูไฮดา ดอเลาะ 



1787/2564 

นางสาวโซฟียะห์ ดะแซ 



1788/2564 

นางสาวไซร์นับ อาบ๊ะ 



1789/2564 

นางสาวณัชธมลวรรณ สุยสวัสดิ์ 



1790/2564 

นายณัฏฐฐศิลป์  บุญหวังช่วย 



1791/2564 

นางณัฐวรรณ เพ็ชรนิล 



1792/2564 

นายณัฐวุฒิ ลือชา 



1793/2564 

นางณภิา  ศรีสองคอน 



1794/2564 

นางธรารัตน์ ภักด ี



1795/2564 

นางสาวนงลักษณ์ เจ๊ะแฮ 



1796/2564 

นายนพดล วาเด็งพงศ์ 



1797/2564 

นางสาวนอรีเลียนา สอืแม 



1798/2564 

นายนัสรุดดีน มาม ุ



1799/2564 

นางสาวนางสาวฟารดีา อุเซ็ง 



1800/2564 

นางสาวนาซีเราะห์ สามานงุ 



1801/2564 

นางสาวนาซูฮา มะสาและ 



1802/2564 

นายนายอภินันท์  ภักดรีุจีรัตน์ 



1803/2564 

นางสาวนาอีหม๊ะ เจะแต 



1804/2564 

นางสาวนาฮัล  สูลยัมาน 



1805/2564 

นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ 



1806/2564 

นางสาวนีต้า ดอเลาะ 



1807/2564 

นางสาวนุรเดยีร์นา การี 



1808/2564 

นางสาวนุสรา พฤฒพิัฒนพงศ์ 



1809/2564 

นางสาวนูร์อาสีรอฮ ์ตันยนีายู 



1810/2564 

นางสาวนูรอีราวาน ีกูโน 



1811/2564 

นางสาวนูรซีา  เจ๊ะกอ 



1812/2564 

นางสาวนูรยี๊ะ  อาหะมะ 



1813/2564 

นางสาวนูรลีา มูดอ 



1814/2564 

นายนูรุลฮัมด ีบูก ุ



1815/2564 

นางโน๊ตสะอาด๊ะ เจ๊ะสะแลแม 



1816/2564 

นางสาวโนรมา หะยีหาลีม 



1817/2564 

นางโนรอายดา มามะ 



1818/2564 

นางสาวโนรอายมาล์ สายชนะ 



1819/2564 

นางปนัดดา บาสา 



1820/2564 

นางสาวปราณี สุขเพชร 



1821/2564 

นางปรชิญา มาสินธุ ์



1822/2564 

นางสาวปรียมน ภักดรีุจีรัตน์ 



1823/2564 

นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแม 



1824/2564 

นางปาตีเมา๊ะ หารง 



1825/2564 

นางปาตีเมาะ อาล ี



1826/2564 

นางสาวปยินุช อนุวรรณ์ 



1827/2564 

นางสาวพอซยี๊ะ ตอแลมา 



1828/2564 

นางพัณนดิา เจ๊ะนุ 



1829/2564 

นางพมิพ์สรณ์ ตุกเตียน 



1830/2564 

นางสาวเพาซยีะ มะอารง 



1831/2564 

นางสาวฟัสลีนา เจ๊ะมามะ 



1832/2564 

นางสาวฟาตมีา มาดอรี 



1833/2564 

นางสาวฟารีดะห์ นิเซ็ง 



1834/2564 

นางสาวฟิตรีย์  สือน ิ



1835/2564 

นางฟริฮานา มั่นศรัทธา 



1836/2564 

นางสาวภัทรณชิา บินดาโอะ 



1837/2564 

นางสาวภาวิณ ียะโก๊ะ 



1838/2564 

นางสาวมลัลิกา หน่อแดง 



1839/2564 

นางสาวมสัวารี  สามะอาล ี



1840/2564 

นางสาวมูนาวาเราะห ์แยนา 



1841/2564 

นางสาวมูนรีา สีระโก 



1842/2564 

นายมูหะมะกอรี มะยา 



1843/2564 

นางสาวรอซณีดา ยะโก๊ะ 



1844/2564 

นางสาวรอซตีา เจ๊ะเงา๊ะ 



1845/2564 

นางสาวไรหมี อาล ี



1846/2564 

นางสาวลัยลา สะมะแอ 



1847/2564 

นางสาวลาตีป๊ะ ยูโซะ 



1848/2564 

นายวรพจน์ ทองคุปร์ 



1849/2564 

นางสาวแวสัษณีย์ แวยุนุ 



1850/2564 

นางศศิวรรณ หมาดรา 



1851/2564 

นางสาวศริพิร ชูมณ ี



1852/2564 

นางสาวศริพิรรณ เพชรรัตน์ 



1853/2564 

นางสาวสรัญญา บุญหวังช่วย 



1854/2564 

นายสังคม พรมมาศ 



1855/2564 

นางสาวสาบารีย๊ะ   ยะปา 



1856/2564 

นางสิรมิา หมวดคง 



1857/2564 

นางสุจิตรา ชัยศิร ิ



1858/2564 

นางสุดารัตน์ อาแวเตะ 



1859/2564 

นางสาวสุไบด๊ะ อุเซ็ง 



1860/2564 

นายสุวัฒน์  นุ่นสง 



1861/2564 

นางสาวหทัยชนก ขวัญดี 



1862/2564 

นางสาวหัสลิน บูก ุ



1863/2564 

นางสาวอรชพร จันคง 



1864/2564 

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะฮงิ 



1865/2564 

นายอัสลาม มะตาร ี



1866/2564 

นายอาแซ ดะแซ 



1867/2564 

นางอานตีา มะยา 



1868/2564 

นายอามาน เปาะเยะ 



1869/2564 

นางสาวอามานี แตะ 



1870/2564 

นางสาวอามีนะห์ ยีเด็ง 



1871/2564 

นางสาวอูไมยะห์ สะอะ 



1872/2564 

นายฮารีฟ เทพลักษณ์ 



1873/2564 

นางสาวณัฐญา ศรวีริมย์ 



 

1874/2564 

นายสุเมธ หมาดรา 


