
นางสาวกาญจนา ดะนุชนาม 

/2565 922 



นางสาวการีมะห์ สารีงะ 

/2565 923 



นางสาวกุสมุา บินยาฮายา 

/2565 924 



นางสาวคอดีเย๊าะ ดอเล๊าะ 

/2565 925 



นางสาวคัชมา ฮามิ 

/2565 926 



นายจรูญ บินอาสัน 

/2565 927 



นางสาวจารุวรรณ ศรีสืบ 

/2565 928 



นายฉัตรมงคล บุญช่วย 

/2565 929 



นางสาวชัชชลี ทองคุปต์ 

/2565 930 



นายซัมโซ ยูโซ๊ะ 

/2565 931 



นางสาวซามียะห์ อาแวนุ 

/2565 932 



นางสาวซำสียะ การียา 

/2565 933 



นางซียาตี ธรรมตันหยง 

/2565 934 



นายซุลกีพลี ดือราแม 

/2565 935 



นางสาวซูไบดะห์ สารีกะ 

/2565 936 



นางสาวซูฟีย๊ะ ลอแมง 

/2565 937 



นางสาวซูรายา อาแซ 

/2565 938 



นางสาวซูไลฟะ หมะหมูด 

/2565 939 



นางสาวซูวาตี อารง 

/2565 940 



นางสาวซูวารีย๊ะ ยูโซ๊ะ 

/2565 941 



นางสาวโซเฟียนี สมาแอ 

/2565 942 



นางสาวไซนาร์ เจ๊ะดอเลาะ 

/2565 943 



นางสาวฐิติมา ทองบุญเรือง 

/2565 944 



นางสาวณัชธมลวรรณ สุยสวัสดิ์ 

/2565 945 



นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 

/2565 946 



นางสาวณัฐฐาพร ทองคำ 

/2565 947 



นางสาวณิชากร เจะแม 

/2565 948 



นางสาวดวงนิสา เสี้ยวทอง 

/2565 949 



นางธารีรัตน์ สุวรรณโณ 

/2565 950 



นางสาวนงลักษณ์ เจ๊ะแฮ 

/2565 951 



นายนรินทร์ ดอเล๊าะ 

/2565 952 



นายนรินทร์ อาดอละ 

/2565 953 



นางนอร์ฟิตตรี แวและ 

/2565 954 



นางสาวนอร์ไอนี เจ๊ะแว 

/2565 955 



นางสาวนอร์ฮายาตี  มาลากะ 

/2565 956 



นางสาวนัสริน บินหะมะ 

/2565 957 



นางสาวนัสริน ยะปา 

/2565 958 



นายนัสรุดดีน มาม ุ

/2565 959 



นางนางสุภาภรณ์ รักเถาว์ 

/2565 960 



นางสาวนาซีฟะ เจ๊ะมดูอ 

/2565 961 



นางสาวนาซีฮะห์ มะนอ 

/2565 962 



นายนายโนร์อัสลัน อูมา 

/2565 963 



นางสาวนายะห์ แลแลวา 

/2565 964 



นางสาวนาอีหม๊ะ  เจะแต 

/2565 965 



นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ 

/2565 966 



นางนิรัชดา นามมูล 

/2565 967 



นายนิลลวฒัน์ เจะอาแซ 

/2565 968 



นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว 

/2565 969 



นางสาวนูร์อาสีรอฮ์ ตันยีนาย ู

/2565 970 



นางนูรฮายาตี บินสะดอเลาะ 

/2565 971 



นางสาวนูรฮายาตี ปิตาราโซ 

/2565 972 



นางสาวนูรีดา มามะ 

/2565 973 



นางสาวนูรีม๊ะ  สามะ 

/2565 974 



นางสาวบัสเราะห์ เจะเละ 

/2565 975 



นายบาฮาร ีนาวี 

/2565 976 



นายบูฆอรี บูยา 

/2565 977 



นางสาวปทุมวดี สุขแดง 

/2565 978 



นางปริชญา มาสินธุ ์

/2565 979 



นางสาวปรียมน ภักดีรุจีรัตน ์

/2565 980 



นางสาวปัฐญรัสทก์ พรหมฉ่ำ 

/2565 981 



นางปาณิสรา ซุ่นบก 

/2565 982 



นางสาวปาตีเมาะ ยูโซะ 

/2565 983 



นางปาตือมา ดารอมิง 

/2565 984 



นางเปรมฤดี แก้วสุวรรณ 

/2565 985 



นางฝน คณานุรักษ์ 

/2565 986 



นางสาวพัชรมณี บาโง 

/2565 987 



นางสาวพัทราภรณ์ สุกสมัคร 

/2565 988 



นายไพศาล บุตรทอง 

/2565 989 



นางสาวฟัสลีนา เจ๊ะมามะ 

/2565 990 



นางสาวฟิตรีย์ สือนิ 

/2565 991 



นางสาวฟีรดา อาแว 

/2565 992 



นายภีรภัทร หานาปี 

/2565 993 



นายมหามัดวีรา บินลอแม 

/2565 994 



นายมะนาอิง เจ๊ะอาแซ 

/2565 995 



นายมัซลัน คาเร็ง 

/2565 996 



นางสาวมัสตูเราะห์ ดาเลโบ๊ะ 

/2565 997 



นางมารียานา  ดอฆอ 

/2565 998 



นายมาสือลี สามะ 

/2565 999 



นายมาหามัดรอยาลี บือซา 

/2565 1000 



นายมูนีร เสาะเล๊าะ 

/2565 1001 



นายมูลกัน ฮาแวร ์

/2565 1002 



นายมูหะมะกอรี มะยา 

/2565 1003 



นายมูหามัดลุกมาน ดาโอ๊ะ 

/2565 1004 



นายมูหำหมัดรอซี โตะคะ 

/2565 1005 



นางสาวยานา สะแลแม 

/2565 1006 



นางยูสนี บลูะ 

/2565 1007 



นายเยาว์ฮารี เจ๊ะแล 

/2565 1008 



นายรอซี บนิมะดาโอ๊ะ 

/2565 1009 



นางสาวรอซีตา เจ๊ะเงา๊ะ 

/2565 1010 



นางสาวรอยฮาน เลาะมาอะ 

/2565 1011 



นางรอฮานา แยนา 

/2565 1012 



นางสาวรอฮายา สะมะแอ 

/2565 1013 



นายรัตตัญญู เทพหล้า 

/2565 1014 



นางรัตติยา เจ๊ะแฮ 

/2565 1015 



นางสาวรัตน์ติญา รักสะอาด 

/2565 1016 



นายราญา หนูเบ๊ะ 

/2565 1017 



นางราณี มาม ุ

/2565 1018 



นางสาวรีนา เจ๊ะตือเงาะ 

/2565 1019 



นางสาวรุสนีตา อาลี 

/2565 1020 



นางสาวรุสมีรา เจ๊ะโซ๊ะ 

/2565 1021 



นายรุสลัน สุรินทร์ 

/2565 1022 



นางสาวโรสนี สามะ 

/2565 1023 



นางสาวลภัสรดา มากชู 

/2565 1024 



นางสาวไลลาวดี สนิทกันภัย 

/2565 1025 



นางสาวไลลาวดี สนิทกันภัย 

/2565 1026 



นางวนิดา ภัทราธิกุล 

/2565 1027 



นางสาววันวิสา ถนอมพร 

/2565 1028 



นางสาววิชชุดา ดำกระเด็น 

/2565 1029 



นายวิชิต ทองดี 

/2565 1030 



นายวิริยา มูดอ 

/2565 1031 



นางสาววีนัส มะยิด 

/2565 1032 



นายวีระยุทธ์ มามะ 

/2565 1033 



นายแวมาฮาดี หะยีแวสตาปอ 

/2565 1034 



นางสาวศิริพร ชูมณี 

/2565 1035 



นางสาวศิริมา อุมา 

/2565 1036 



นางสาวศุภรัตน์ ดวงมาลา 

/2565 1037 



นายสมชาย เจ๊ะดาโอะ 

/2565 1038 



นายสมพงศ์ บุบผาชาติ 

/2565 1039 



นายสรวุธ ตันเหมนายู 

/2565 1040 



นางสาวสวนีย์ สุขศรีแดง 

/2565 1041 



นายสะบูดี ดาเอ๊ะ 

/2565 1042 



นายสังคม พรมมาศ 

/2565 1043 



นายสันชัย อาแด 

/2565 1044 



นางสาวสานารี อุมา 

/2565 1045 



นางสาวสามียะ สะแลแม 

/2565 1046 



นางสาวสารีนา ยูโซ๊ะ 

/2565 1047 



นางสาวสารีฟา หามะ 

/2565 1048 



นางสาวสิรวินันท์ สิทธิกัน 

/2565 1049 



นางสาวสณุิศา บินอซีอ 

/2565 1050 



นางสุทธิษา สาย 

/2565 1051 



นางสุปรีดา บุญจุน 

/2565 1052 



นายสุรศักดิ์ หะยีอาแว 

/2565 1053 



นายสุริยา บรรลือพืช 

/2565 1054 



นางสาวสุวมิล กาลือนนั 

/2565 1055 



นายสูไลมัน มะนอ 

/2565 1056 



นางสาวสูไวยบะห์ สาและ 

/2565 1057 



นางสาวอนงค์ ทองคุปต์ 

/2565 1058 



นายอนันต์ แก้วสำอางค์ 

/2565 1059 



นางสาวอนาซียะห์ มะอีซอ 

/2565 1060 



นายอภินันท์ เจ๊ะอาลี 

/2565 1061 



นายอภินันท์ ภักดีรุจีรัตน์ 

/2565 1062 



นางสาวอมาวสุ อาแว 

/2565 1063 



นางสาวอรนา อุมาสะ 

/2565 1064 



นางอรอนงค์ หะยะมิน 

/2565 1065 



นางสาวอลิสา การัมซอ 

/2565 1066 



นางสาวอะวาตีฟ สะม ุ

/2565 1067 



นายอับดุลการิม นิแวร์ 

/2565 1068 



นายอับดุลฮาดี หะยีอาแว 

/2565 1069 



นางสาวอลัวานีย์ บริบูรณ์สุข 

/2565 1070 



นางสาวอสัมีนา เจ๊ะอีซอ 

/2565 1071 



นางสาวอสัหม๊ะ เจ๊ะบอืราเฮง 

/2565 1072 



นางสาวอาซูรา มาหะมะ 

/2565 1073 



นางอาดีละห์ บินยูโซ๊ะ 

/2565 1074 



นางสาวอารีรัตน์ ตูแวสะราวี 

/2565 1075 



นายอาหามะ  มะลี 

/2565 1076 



นายอาฮามดั นาแว 

/2565 1077 



นายอิสมาแอ อาแว 

/2565 1078 



นายอุทิศ แก้วกับทอง 

/2565 1079 



นายอสุมาน บินอูเซ็ง 

/2565 1080 



นายเอกณัฎฐ์ จิวัฒนาชวลิตกุล 

/2565 1081 



นางไอลดา ไข่มุกข์ 

/2565 1082 



นายฮาซีม อับดุลเลาะ 

/2565 1083 



นายฮาฟิช คะนอง 

/2565 1084 



นางสาวฮาฟีดะฮ์ กาเซ็ง 

/2565 1085 



นางสาวฮามีซา ยา 

/2565 1086 



นางสาวฮามีซา สะมะแอ 

/2565 1087 



นายฮารน สามานุง 

/2565 1088 



 

นางสาวฮาสีธา บานุงยามิง 

/2565 1089 


