
นางสาวอสัมา มือล ี

/2565 1577 



นางสาวนาซีฮะห์ มะนอ 

/2565 1578 



นางสาวรุสมารีซา  อาแว 

/2565 1579 



นายฮาเซ็ง  ดอเลาะ 

/2565 1580 



นายฮาเล็ม  เจ๊ะสะแลแม 

/2565 1581 



นายอิสมาแอ  อาแว 

/2565 1582 



นางสาวชญาภา อาจณรงค์ 

/2565 1583 



นางอาดีละห์  บินยูโซ๊ะ 

/2565 1584 



นางนางปาตือมา  ดารอมิง 

/2565 1585 



นายอังเดร ตะโละโก 

/2565 1586 



นางสาวกูมรีแย ลอมะ 

/2565 1587 



นางโน๊ตสะอาด๊ะ เจ๊ะสะแลแม 

/2565 1588 



นายสุรศักดิ์  หะยีอาแว 

/2565 1589 



นางสุนันท์ สมบูรณ์ 

/2565 1590 



นางพนิดา  เอียดทุ่งคา 

/2565 1591 



นางสาวนางสาวชนิตา  ขันทอง 

/2565 1592 



นางสาวนาดียะห์  มาดง 

/2565 1593 



นางสาวธนวรรณ คณานุรักษ์ 

/2565 1594 



นายวรพจน์ ทองคุปร์ 

/2565 1595 



นายนายอนันต์ สะลายา 

/2565 1596 



นายอนัส  สือนิ 

/2565 1597 



นางสาวรุสนานี  กูโน 

/2565 1598 



นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว 

/2565 1599 



นายนายอานัส  อีซอ 

/2565 1600 



นางนอรีซนั  อาแว 

/2565 1601 



นายอีดี  อามิง 

/2565 1602 



นางสาวจุฑานุช ตรุระจิตต์ 

/2565 1603 



นางสาวรุสนีตา  อาลี 

/2565 1604 



นางณัชรานี  สันตวรกุล 

/2565 1605 



นางสาวนิโนรีซัน   นิโซะ 

/2565 1606 



นางสาวอริสรา  ยะลา 

/2565 1607 



นายอาซูวา อาแว 

/2565 1608 



นางสมฤดี น้อยอามาตย์ 

/2565 1609 



นางโนรอายน์ซะห์ มหูามะเซ็ง 

/2565 1610 



นางซียาตี  ธรรมตันหยง 

/2565 1611 



นางสาวสุรียานิง  สะแลแม 

/2565 1612 



นางรวีวรรณ  พุฒทอง 

/2565 1613 



นายสมภพ  คงสุก 

/2565 1614 



นายตอปา อาแวแม 

/2565 1615 



นางสาวอรวัลย์ สีระโก 

/2565 1616 



นางสาวแอเสาะ  กอเซ็ง 

/2565 1617 



นายฮารน สามานุง 

/2565 1618 



นางสาวมีรา  ละกาแย 

/2565 1619 



นายนายสมศักดิ์ สุขไชย 

/2565 1620 



นางสาวซามีรา สาเมาะ 

/2565 1621 



นางสาวยเูรียนา  ผาอินทร์ 

/2565 1622 



นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  วาโด 

/2565 1623 



นางสาวนอร์ฮายาตี มาลากะ 

/2565 1624 



นางสาวศุภรัตน์ ดวงมาลา 

/2565 1625 



นางสาวปารีดะ ดือเล๊าะ 

/2565 1626 



นายมูฮัมหมัดฮาฟิซ สาอิ 

/2565 1627 



นางสาวซารีนา  เจ๊ะกอ 

/2565 1628 



นายรอซี  บินมะดาโอ๊ะ 

/2565 1629 



นางสาวรุสนีดา ดาเลโบ๊ะ 

/2565 1630 



นางนางรัตนา บุญคง 

/2565 1631 



นางสาวมูรณีย์ มามะ 

/2565 1632 



นายวสันต์ เจ๊ะอาแซ 

/2565 1633 



นายชัยศักดิ์   บุญคง 

/2565 1634 



นายลุกมาน  หลงฮะ 

/2565 1635 



นายสะบูดี  ดาเอ๊ะ 

/2565 1636 



นางสาวซีตซีาเราะห์  ญาติมณี 

/2565 1637 



นายมาหามะ บินเจ๊ะแว 

/2565 1638 



นางสาวนูรีดา  มะเย็ง 

/2565 1639 



นางสาวสุนิสา ทรัพย์สนิ 

/2565 1640 



นางสาวดวงนิสา  เสี้ยวทอง 

/2565 1641 



นางสาวอาซูรา  แวสมะแอ 

/2565 1642 



นางสาวพัชรมณี  บาโง 

/2565 1643 



นายนรินทร์ อาดอละ 

/2565 1644 



นางสาวจิรัชญา   จิเหลา 

/2565 1645 



นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ชัยภัคพัชร 

/2565 1646 



นางสาวนอรีเลียนา สอืแม 

/2565 1647 



นางสาวเกศสุดา  แดงปง 

/2565 1648 



นายสุริยา บรรลือพืช 

/2565 1649 



นางสาวนูรียะห์  มามะ 

/2565 1650 



นางชนิดาพร รังเสาร์ 

/2565 1651 



นายซูกัรนยั มูลลาวัล 

/2565 1652 



นายอีซวน กามะลอ 

/2565 1653 



นางสาวญาสมินทร์ ดือราแม 

/2565 1654 



นายมูหามัดลุกมาน ดาโอ๊ะ 

/2565 1655 



นางสาวสยุิงตาน์  หะยีมะเกะ 

/2565 1656 



นางรอฮาณี  ยูโซ๊ะ 

/2565 1657 



นางสาวนางสาวฉัตรกมล ชำนาญ

คง 

/2565 1658 



นางทิมาพร  นุธรรมโชติ 

/2565 1659 



นางสาวรอสนี  มะลียุ 

/2565 1660 



นางสาวอสัหม๊ะ.  เจ๊ะบือราเฮง 

/2565 1661 



นายอิซเฮาะ  เจ๊ะนิ 

/2565 1662 



นายอรรถพงศ์  เสี้ยวทอง 

/2565 1663 



นางสาวนูรฮายาตี  ปิตาราโซ 

/2565 1664 



นางสาวนูรีดา ดือเร๊ะ 

/2565 1665 



นายวรวัฒน์    จันทร์คง 

/2565 1666 



นางนิรัชดา นามมูล 

/2565 1667 



นางกันยารัตน์ แสงสุวรรณ 

/2565 1668 



นางอุมา บัวก่ิง 

/2565 1669 



นางสาวเมทนี  ฤกษ์สโมสร 

/2565 1670 



นางสาวนาฮัล สูลัยมาน 

/2565 1671 



นางวรกมล เทพยากร 

/2565 1672 



นางสมใจ ลายหมู่ 

/2565 1673 



นางธิวารัตน์  ชูชาติ 

/2565 1674 



นางสาวฟิรดาว  อาแว 

/2565 1675 



นายสมชาย โฉมอำภัย 

/2565 1676 



นางสุภาภารณ์  รักเถาว์ 

/2565 1677 



นางอรอนงค์  หะยะมิน 

/2565 1678 



นางสือน๊ะ   ยาแต 

/2565 1679 



 

นางรวินท์นิชา  วีระวัฒน์ 

/2565 1680 


