
นายสาอารอนิง  ดือเล๊าะ 

/2565 1681 



นายอลัฟานีง  มะดือเระ 

/2565 1682 



นายซูไฮมิง  มูซอ 

/2565 1683 



นางสาวโซเฟียนี สมาแอ 

/2565 1684 



นายจักรินทร์  คุณสุต 

/2565 1685 



นายอับดุลเราะมัน บูละ 

/2565 1686 



นางอัญชณิกาญจน์  สุภสุข 

/2565 1687 



นายนิอามาน บินนิม ุ

/2565 1688 



นางสุปรีดา  บุญจุน 

/2565 1689 



นายอาหามะ  ยาเซาะ 

/2565 1690 



นางสาวนูรีม๊ะ สามะ 

/2565 1691 



นายนายือรี อารอมะ 

/2565 1692 



นางสาวพชพร  เจริญศรี 

/2565 1693 



นายฮาซีม  อับดุลเลาะ 

/2565 1694 



นายอุทิศ  แก้วกับทอง 

/2565 1695 



นางสมจิตร ขุนอำำพ 

/2565 1696 



นางเปรมฤดี แก้วสุวรรณ 

/2565 1697 



นางอรทัย  อนันตณรงค์ 

/2565 1698 



นางสาวยานา สะแลแม 

/2565 1699 



นางสาวจิราพันธ์ สีพรหม 

/2565 1700 



นางอรทัย อนันตณรงค์ 

/2565 1701 



นางสาวอลัวานีย์  บริบูรณ์สุข 

/2565 1702 



นายรุสลัน  สุรินทร์ 

/2565 1703 



นางสาวซามีฮะ  สาหะ 

/2565 1704 



นางสาวสณุิศา  บินอซีอ 

/2565 1705 



นางสาวฮาฟีซะห์  หะมะ 

/2565 1706 



นางแวนะห์ อับดุลมายิ 

/2565 1707 



นายสอรีส  อารง 

/2565 1708 



นางสาวกัสมีนี  เจ๊ะแม 

/2565 1709 



นายบาฮาร ี นาวี 

/2565 1710 



นางสาวปรานี อาดัม 

/2565 1711 



นางสาวนุสรา  พฤฒิพัฒนพงศ์ 

/2565 1712 



นายอัฟวัน  มูดอ 

/2565 1713 



นางนูรีซันร์ มะเย็ง 

/2565 1714 



นายอับดุลรอแม  มะยีดิง 

/2565 1715 



นายนายอามีน  กูนา 

/2565 1716 



นายมูฮำหมัดสายูตี ตาปู 

/2565 1717 



นางนิดะห์  มะกอเซ็ง 

/2565 1718 



นางสาวมาซูรา  อีลา 

/2565 1719 



นายมูฮัมหมัดลุตฟี  อาแว 

/2565 1720 



นางสาววรรณี จิใจ 

/2565 1721 



นางสาวนูรุลฟาตีฮะห์ บราเฮ็ง 

/2565 1722 



นางสาววรรณี  จิใจ 

/2565 1723 



นางสีตีอามเีนาะห์  อาล ี

/2565 1724 



นายบาฮาร ี นาวี 

/2565 1725 



นางไซนับ เจ๊โก๊ะ 

/2565 1726 



นางสาวอาซูรา  มาหะมะ 

/2565 1727 



นางอาสือละห์  ลอแม 

/2565 1728 



นางสาวอาซูรา  มาหะมะ 

/2565 1729 



นางนางอาสือละห์   ลอแม 

/2565 1730 



นายภูนันท ์เจ๊ะแน 

/2565 1731 



นางสาวอาทิตยา  การัมซอ 

/2565 1732 



นายอสุมาน   บินอูเซง็ 

/2565 1733 



นางสาวคอดีเย๊าะ  ดอเล๊าะ 

/2565 1734 



นายมหามัดวีรา  บินลอแม 

/2565 1735 



นายโนร์อัสลัน อูมา 

/2565 1736 



นางสาวนงลักษณ์  เจ๊ะแฮ 

/2565 1737 



นางสาวอาซีกีน  ตีเตะ 

/2565 1738 



นางสาววีรณา เอียดน้อย 

/2565 1739 



นางสาวนูรีซา  เจ๊ะกอ 

/2565 1740 



นางสาววีรณา เอียดน้อย 

/2565 1741 



นางสาวนูรีซา  เจ๊ะกอ 

/2565 1742 



นายมูหะมะกอรี มะยา 

/2565 1743 



นางสาวกีฬา  หานาปี 

/2565 1744 



นายมูหะมะกอรี มะยา 

/2565 1745 



นางสาวโศภิษฐ์  ตันนิกุล 

/2565 1746 



นางสาวจิดาภา  สงดำ 

/2565 1747 



นางสาวฟิรฮานา ลง 

/2565 1748 



นางสาวซูไฮลา  ยูโซ ๊

/2565 1749 



นางสาวฮาฟีดะฮ์  กาเซ็ง 

/2565 1750 



นางสาวนูรมา  เจะบือราเฮง 

/2565 1751 



นางสาวนาซีฟะ เจ๊ะมดูอ 

/2565 1752 



นางสาวฟารีดา อุเซ็ง 

/2565 1753 



นางสาวฟัสลีนา เจ๊ะมามะ 

/2565 1754 



นางสาวนูฮดูา เจ๊ะอูมา 

/2565 1755 



นางสาวซอฟะ  กอเดร์ 

/2565 1756 



นางสาวมารีนา  สะแลแม 

/2565 1757 



นายนัฐวุฒิ  เมืองจีน 

/2565 1758 



นางสาวอังคณา เจ๊ะนุ 

/2565 1759 



นายบูรฮัน เจ๊ะแว 

/2565 1760 



นางสาวภิญญพร จันทมุณี 

/2565 1761 



นางสาวซูวาตี อารง 

/2565 1762 



นายนูรุดดีน สาและ 

/2565 1763 



นางวันปัทมา สำตาล ี

/2565 1764 



นางสาวยสัมี  สะอาร ี

/2565 1765 



นายรีซูวัณ สะแลแม 

/2565 1766 



นางสาวซาลีฮะ อูมา 

/2565 1767 



นางสาวรูซีตา บองอแม 

/2565 1768 



นายภานุวัตร  นราศิริพงษ์ 

/2565 1769 



นายอภินันท์ เจ๊ะอาลี 

/2565 1770 



นายภานุวัตร  นราศิริพงษ์ 

/2565 1771 



นายสังคม  พรมมาศ 

/2565 1772 



นางพัณนิดา เจ๊ะน ุ

/2565 1773 



นางสาวการีมะห์ สารีงะ 

/2565 1774 



นางนาปีซะ ดาโอ๊ะ 

/2565 1775 



นางสาวมารีดา มะดีเยาะ 

/2565 1776 



นางสาวนาเดีย ดือราแม 

/2565 1777 



นางสาวศรินทิพย์  ยูโซ๊ะ 

/2565 1778 



นายสมพงศ์ บุบผาชาติ 

/2565 1779 



นางสาวอะวาตีฟ สะมุ 

/2565 1780 



นายอับดุลการีม นิแวร์ 

/2565 1781 



นางนอร์ฟิตตรี แวและ 

/2565 1782 



นางสาวนารี  สุกใส 

/2565 1783 



นางวนิดา  นิอุมา 

/2565 1784 



นางสาวมาเรียม เจ๊ะเงาะ 

/2565 1785 



นายสูไลมัน มะนอ 

/2565 1786 



นางสาวนาซีเราะห์  สามานุง 

/2565 1787 



นางสาวคอซีหมะ สมะแอ 

/2565 1788 



นายต่วนอาลิฟฟีน  ปะนาวา 

/2565 1789 



นางสาวซูรีดา การียา 

/2565 1790 



นางฟาตอน๊ะ สาแลแม 

/2565 1791 



นายอภินันท์ สินทรัพย์ 

/2565 1792 


