
นางนฤมล  มากมี 

เลขเกียรติบัตร 5246/2565 



กัสมลิ บูเกะเจ๊ะลี 

เลขเกียรติบัตร 5247/2565 



อันกรณ์อัณณ์  ธรีะอรรถ

โภคิน 

เลขเกียรติบัตร 5248/2565 



นางสาวสูไวยบะห์  สาและ 

เลขเกียรติบัตร 5249/2565 



ชวนพิศ  จันทร์บูรณ์ 

เลขเกียรติบัตร 5250/2565 



นายวรวัต  จันทร์เดิม 

เลขเกียรติบัตร 5251/2565 



นายฟาอซิ  บือเฮง 

เลขเกียรติบัตร 5252/2565 



นางสาวมาสอืน๊ะ  อาแซ 

เลขเกียรติบัตร 5253/2565 



นายภูนันท์  เจ๊ะแน 

เลขเกียรติบัตร 5254/2565 



ศุภดา  จารุบัณฑิต 

เลขเกียรติบัตร 5255/2565 



นางนอร์ฮาพีรา  สาลา 

เลขเกียรติบัตร 5256/2565 



นางสาวนาร ี สุกใส 

เลขเกียรติบัตร 5257/2565 



นายสุชาต ิ มาสินธุ์ 

เลขเกียรติบัตร 5258/2565 



สิริวนันท์  สิทธิกัน 

เลขเกียรติบัตร 5259/2565 



นางสาววารุณี  หวังดำ 

เลขเกียรติบัตร 5260/2565 



นายบดินทร์  อาซามงิ 

เลขเกียรติบัตร 5261/2565 



นางสาวชญาภา  อาจณรงค์ 

เลขเกียรติบัตร 5262/2565 



นางสมศร ี คงแดง 

เลขเกียรติบัตร 5263/2565 



นายมูฮำหมัด  มะดอืเร๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5264/2565 



สุภาพร  ริยาพันธ์ 

เลขเกียรติบัตร 5265/2565 



ยุวดี  คงทน 

เลขเกียรติบัตร 5266/2565 



นางรอฮานงิ  หะเล็ง 

เลขเกียรติบัตร 5267/2565 



นางสาวฐติิมา  สินทรัพย์ 

เลขเกียรติบัตร 5268/2565 



นายมูฮำหมัดกาลานู  เจ๊ะนุ 

เลขเกียรติบัตร 5269/2565 



นางสุลักขณา  ศรรีัตน์ 

เลขเกียรติบัตร 5270/2565 



นางทิมาพร  นุธรรมโชติ 

เลขเกียรติบัตร 5271/2565 



เพ็ญศร ี โอชาอัมพวัน 

เลขเกียรติบัตร 5272/2565 



นายปราโมทย์  แดงปง 

เลขเกียรติบัตร 5273/2565 



นางสาวสุนสิา  แก้วสุกใส 

เลขเกียรติบัตร 5274/2565 



นางสาวรอสีดาห์  บอซู 

เลขเกียรติบัตร 5275/2565 



นายลือฤทธิ์  ดำกระเด็น 

เลขเกียรติบัตร 5276/2565 



นางรูซตีา  บินนมิุ 

เลขเกียรติบัตร 5277/2565 



นางสาวชลิตา  เพชรแก้ว 

เลขเกียรติบัตร 5278/2565 



นางสาวตอยบีะห์  ยามา 

เลขเกียรติบัตร 5279/2565 



นางสาวโนรฮายาตี  อาแว 

เลขเกียรติบัตร 5280/2565 



จันทน ี ลาเต๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5281/2565 



ปาซอืนา  เจ๊ะมะ 

เลขเกียรติบัตร 5282/2565 



นางสุนันท์  สมบูรณ์ 

เลขเกียรติบัตร 5283/2565 



นางสมใจ  น้อยนารถ 

เลขเกียรติบัตร 5284/2565 



ฮัยมาณ ี เจ๊ะฮะ 

เลขเกียรติบัตร 5285/2565 



นายอามีน  ดือราเซาะ 

เลขเกียรติบัตร 5286/2565 



นางอานีตา  นิเล๊าะ 

เลขเกียรติบัตร 5287/2565 



นางณัฐวรรณ  เพ็ชรนิล 

เลขเกียรติบัตร 5288/2565 



นางสาวสุรัฐณา  จันทร์น้อย 

เลขเกียรติบัตร 5289/2565 



นางสาวฮามซีา  ยา 

เลขเกียรติบัตร 5290/2565 



นางสาวฟาตีฮะห์  มะเย็ง 

เลขเกียรติบัตร 5291/2565 



นางสาวซูฮัยดา  บาดง 

เลขเกียรติบัตร 5292/2565 



นางนวลศิ  บุญมาลี 

เลขเกียรติบัตร 5293/2565 



นางสาวซูมัยยะห์  โตะตาหยง 

เลขเกียรติบัตร 5294/2565 



นางสาวซูฮารา  สะมะแอ 

เลขเกียรติบัตร 5295/2565 



นางปรชิญา  มาสินธุ์ 

เลขเกียรติบัตร 5296/2565 



นนินา  ดาโอ๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5297/2565 



นางซูรตีา  มาหะมะ 

เลขเกียรติบัตร 5298/2565 



นายณัฐพัฒน์  พาณชิพัฒ

นกุล 

เลขเกียรติบัตร 5299/2565 



นายซัลม ี แวอูเซ็ง 

เลขเกียรติบัตร 5300/2565 



นายมูฮำหมัดกาลานู  เจ๊ะปอ 

เลขเกียรติบัตร 5301/2565 



นางสาวซูไรดะ  บินเปาะซา 

เลขเกียรติบัตร 5302/2565 



นางสาวดาริน  ชิณนะพงศ์ 

เลขเกียรติบัตร 5303/2565 



นายอบดีินทร์  ตาเละ 

เลขเกียรติบัตร 5304/2565 



นางสาวนูรซาฮีดา  ยะโก๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5305/2565 



นางวราภรณ์  นลิน้อย 

เลขเกียรติบัตร 5306/2565 



นางพมิพ์สรณ์  ตุกเตยีน 

เลขเกียรติบัตร 5307/2565 



นางสาวสุธาสิน ีนยิมไทย 

เลขเกียรติบัตร 5308/2565 



นางสาวซูไลฟะ หมะหมูด 

เลขเกียรติบัตร 5309/2565 



นางสาวไอนู  แวดือเระ 

เลขเกียรติบัตร 5310/2565 



นางนูรฮายาตี  บินสะดอเลาะ 

เลขเกียรติบัตร 5311/2565 



นางอารี  สุขเกษม 

เลขเกียรติบัตร 5312/2565 



นางนิรัชดา นามมูล 

เลขเกียรติบัตร 5313/2565 



นางปิยะวรรณ สุขสมัย 

เลขเกียรติบัตร 5314/2565 



นางนฤมล อูมา 

เลขเกียรติบัตร 5315/2565 



นางเอมเีรยี  ลอดิง 

เลขเกียรติบัตร 5316/2565 



นางสาวซารีนา  เปาะเล็ง 

เลขเกียรติบัตร 5317/2565 



นางสาวอาห์ลาม ดิง 

เลขเกียรติบัตร 5318/2565 



นางสาวศศิกานต์ ฮารง 

เลขเกียรติบัตร 5319/2565 



นางศิวานันท์ วัฒนาเลิศวนิิจ 

เลขเกียรติบัตร 5320/2565 



นางสาวฮาฟีดะฮ์  กาเซ็ง 

เลขเกียรติบัตร 5321/2565 



นายอานูวา ลอแม 

เลขเกียรติบัตร 5322/2565 



นางสาวรูซลีณี  เซะนาราเซะ 

เลขเกียรติบัตร 5323/2565 



นางสาวอัสมนีา เจ๊ะอซีอ 

เลขเกียรติบัตร 5324/2565 



บัสเราะห์ เจะเละ 

เลขเกียรติบัตร 5325/2565 



กอเซ็ง  มามุ 

เลขเกียรติบัตร 5326/2565 



นางสาวเมทนี  ฤกษ์สโมสร 

เลขเกียรติบัตร 5327/2565 



นางแวแซนะ  อาแวกือจิ 

เลขเกียรติบัตร 5328/2565 



นางสาวซากีนา เต๊ะมาลอ 

เลขเกียรติบัตร 5329/2565 



นางสาวนาอีมีย์  ดือราแม 

เลขเกียรติบัตร 5330/2565 



นางพรพไิล ยอดรักษ์ 

เลขเกียรติบัตร 5331/2565 



นางสาวกามลีะห์  แมเร๊าะ 

เลขเกียรติบัตร 5332/2565 



นางสาวนูร์ฟัฎม ีสาและ 

เลขเกียรติบัตร 5333/2565 



นางสุทธิษา  สาย 

เลขเกียรติบัตร 5334/2565 



นายวรวรรณ  คงชูดวง 

เลขเกียรติบัตร 5335/2565 



สวัสดิ์  ทองม ี

เลขเกียรติบัตร 5336/2565 



นางสาวรอซณดีา ยะโก๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5337/2565 



นางนูรซีลาวาตี  รักด ี

เลขเกียรติบัตร 5338/2565 



สาวิตร ี เพ็ชรสงค ์

เลขเกียรติบัตร 5339/2565 



นางเสาวนยี์ ทองคุปต์ 

เลขเกียรติบัตร 5340/2565 



นางสาวนุสรีซัน วาเฮ็บ 

เลขเกียรติบัตร 5341/2565 



นางสาวฮัมดานี ยะปา 

เลขเกียรติบัตร 5342/2565 



นางวนดิา  นอิุมา 

เลขเกียรติบัตร 5343/2565 



นางสาวมารือน ีเจ๊ะโซ๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5344/2565 



นางสาวอาซีละห์  บินสะอิ 

เลขเกียรติบัตร 5345/2565 



นางโนรมา มูซอ 

เลขเกียรติบัตร 5346/2565 



นางสาวทัศนีย์  เปาะเล็ง 

เลขเกียรติบัตร 5347/2565 



รัศมี  มามะ 

เลขเกียรติบัตร 5348/2565 



นายอับดุลรอแม สะบูดิง 

เลขเกียรติบัตร 5349/2565 



นางวันเพ็ญ  อนิน้อย 

เลขเกียรติบัตร 5350/2565 



นางโรสนยี์ สะมะแอ 

เลขเกียรติบัตร 5351/2565 



นายรุสลี  มานี 

เลขเกียรติบัตร 5352/2565 



นางสาวเปรมฤทัย  สุกใส 

เลขเกียรติบัตร 5353/2565 



นายสุเมธ  หมาดรา 

เลขเกียรติบัตร 5354/2565 



มาสอืนะ  มหามะ 

เลขเกียรติบัตร 5355/2565 



วันทนีย์  แพรเขียว 

เลขเกียรติบัตร 5356/2565 



ซูไรดา สะแลแม 

เลขเกียรติบัตร 5357/2565 



นางสาวรอฮานา  ขาเร็ง 

เลขเกียรติบัตร 5358/2565 



นางกัลยา พรมเจียม 

เลขเกียรติบัตร 5359/2565 



นางซาดนีา  สามะ 

เลขเกียรติบัตร 5360/2565 



นางนดิา  ไกรน้อย 

เลขเกียรติบัตร 5361/2565 



นางเจะนูรวาตี   บินกูโน 

เลขเกียรติบัตร 5362/2565 



นายนิซายูต ี  บินกูโน 

เลขเกียรติบัตร 5363/2565 



นายอานัส  อีซอ 

เลขเกียรติบัตร 5364/2565 



ชุติมา  แก่นจันทร์ 

เลขเกียรติบัตร 5365/2565 



นางสาวกชถัส แก้วเสถียร 

เลขเกียรติบัตร 5366/2565 



นายสุขสันต์   ยุบลชิต 

เลขเกียรติบัตร 5367/2565 



นางสาวฟารดีา อาซิ 

เลขเกียรติบัตร 5368/2565 



นางสาวสูรัยน๊ะ เจะลากายู 

เลขเกียรติบัตร 5369/2565 



นางสาวมาริสา เสี้ยวทอง 

เลขเกียรติบัตร 5370/2565 



นางสาวนโินรีซัน  นิโซะ 

เลขเกียรติบัตร 5371/2565 



นางสาวสุรยีานี  อับดุลรอมัน 

เลขเกียรติบัตร 5372/2565 



นางสาวพุธิตา จันทร์โชติ 

เลขเกียรติบัตร 5373/2565 



นางวนดิา ภัทราธกิุล 

เลขเกียรติบัตร 5374/2565 



นายมหามัดสุกรี  เสะ 

เลขเกียรติบัตร 5375/2565 



นางสาว ไซนับ  บินหะมะ 

เลขเกียรติบัตร 5376/2565 



ฮารีซา สีระโก 

เลขเกียรติบัตร 5377/2565 



อสิมาแอ  อาแว 

เลขเกียรติบัตร 5378/2565 



ศิริประภา ทองนพคุณ 

เลขเกียรติบัตร 5379/2565 



นางสาววิไลลักษณ์  มหัน

ตมรรค 

เลขเกียรติบัตร 5380/2565 



นายรอมซัน  ดาเล๊ะเจ๊ะโซะ 

เลขเกียรติบัตร 5381/2565 



นางสาวปทุมวดี สุขแดง 

เลขเกียรติบัตร 5382/2565 



นายอภินันท์  ภักดรีุจีรัตน์ 

เลขเกียรติบัตร 5383/2565 



นางสาวฟติรยี์  สือนิ 

เลขเกียรติบัตร 5384/2565 



นายฟาตฮีี โต๊ะแวหะยี 

เลขเกียรติบัตร 5385/2565 



นางยามีล๊ะ  มามะ 

เลขเกียรติบัตร 5386/2565 



นางสาวยูไฮน ีบากา 

เลขเกียรติบัตร 5387/2565 



นายจรูญ  ฤทธสิุนทร 

เลขเกียรติบัตร 5388/2565 



นางสาวรพิพรรณ ไชยสิทธ์ิ 

เลขเกียรติบัตร 5389/2565 



สุวรรณา บัวแก้ว 

เลขเกียรติบัตร 5390/2565 



นางสาวภัทรณิชา บนิดาโอะ 

เลขเกียรติบัตร 5391/2565 



นายมูหำหมัดรอซ ีโตะคะ 

เลขเกียรติบัตร 5392/2565 



นางสาวสิรินทิพย์ ยูโซ๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5393/2565 



นางสาวนายะห์  แลแลวา 

เลขเกียรติบัตร 5394/2565 



นางสาวสากนีะ สะแม 

เลขเกียรติบัตร 5395/2565 



นายอัสมาดี  รอเฮง 

เลขเกียรติบัตร 5396/2565 



นางยารอนะห์   เจ๊ะรานงิ 

เลขเกียรติบัตร 5397/2565 



นางสาวซาลฮีา   ประศรี 

เลขเกียรติบัตร 5398/2565 



สุภาภรณ์ จันทร์เตมิ 

เลขเกียรติบัตร 5399/2565 



นายอับดุลรอมาน สแลแม 

เลขเกียรติบัตร 5400/2565 



วีรณา เอียดน้อย 

เลขเกียรติบัตร 5401/2565 



นางอาตีกะห์  อูเซ็ง 

เลขเกียรติบัตร 5402/2565 



นางสาวมาซีเตาะห์ ฮะ 

เลขเกียรติบัตร 5403/2565 



นางสรินที จันทร์คง 

เลขเกียรติบัตร 5404/2565 



นายปรญิญา จุ้ยทอง 

เลขเกียรติบัตร 5405/2565 



นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีจรัส

กุล 

เลขเกียรติบัตร 5406/2565 



นางนุรีย์  บินมาหะมะ 

เลขเกียรติบัตร 5407/2565 



นายฉัตรมงคล บุญช่วย 

เลขเกียรติบัตร 5408/2565 



นางสาวโนรฮัศม ีสามะ 

เลขเกียรติบัตร 5409/2565 



นางศรัญญา คงคุณ 

เลขเกียรติบัตร 5410/2565 



นางอุไร  เชาว์ทอง 

เลขเกียรติบัตร 5411/2565 



นางสุริยา  สัยหมิ 

เลขเกียรติบัตร 5412/2565 



นางปาตอืมา  ดารอมิง 

เลขเกียรติบัตร 5413/2565 



โรสน ีสามะ 

เลขเกียรติบัตร 5414/2565 



นายเชิดศริวิัฒน์  สุขุมพันธ์

พพิัฒนา 

เลขเกียรติบัตร 5415/2565 



นางสาวโนรอายนี  กอืลาแต 

เลขเกียรติบัตร 5416/2565 



นายอภินันท์ เจ๊ะอาลี 

เลขเกียรติบัตร 5417/2565 



นางนูรไอน ีมือเย๊าะ 

เลขเกียรติบัตร 5418/2565 



นางโรสมาเรียม  ราฮิมมูลา 

เลขเกียรติบัตร 5419/2565 



อาแว ดือลามะ 

เลขเกียรติบัตร 5420/2565 



นางพอีะห์  กระจ่างสุต 

เลขเกียรติบัตร 5421/2565 



อัสฮาห์ อาแซ 

เลขเกียรติบัตร 5422/2565 



นางอาดาวียัส  วาเฮ็ง 

เลขเกียรติบัตร 5423/2565 



นางสาวอาซือบะห์ ปายอ 

เลขเกียรติบัตร 5424/2565 



นายจักกรี  สวัสดี 

เลขเกียรติบัตร 5425/2565 



นูรียะห์  มามะ 

เลขเกียรติบัตร 5426/2565 



นางสาวกมลชนก มหารักษิต 

เลขเกียรติบัตร 5427/2565 



นายสรวุธ ตันเหมนายู 

เลขเกียรติบัตร 5428/2565 



นางสาวศิรินภา มาเล็ก 

เลขเกียรติบัตร 5429/2565 



ซารีหม๊ะ เจ๊ะแว 

เลขเกียรติบัตร 5430/2565 



นางศิโรรัตน์ จันทร์แก้ว 

เลขเกียรติบัตร 5431/2565 



นายมูหะมะกอรี มะยา 

เลขเกียรติบัตร 5432/2565 



นางสาวอะวาตีฟ  สะมุ 

เลขเกียรติบัตร 5433/2565 



นางสุภาภรณ์ รักเถาว์ 

เลขเกียรติบัตร 5434/2565 



นางสาวเนตรนภา  นอสืบ 

เลขเกียรติบัตร 5435/2565 



นางนูรีดา  สราวุธ 

เลขเกียรติบัตร 5436/2565 



ตอยบะห์  เซ๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5437/2565 



นางสาวอูไมยะห์  สะอะ 

เลขเกียรติบัตร 5438/2565 



นางสาวอารีรัตน์  ตูแวสะราวี 

เลขเกียรติบัตร 5439/2565 



นุรอัยนี อัสมะแอ 

เลขเกียรติบัตร 5440/2565 



นายนิอามาน เลาะนะ 

เลขเกียรติบัตร 5441/2565 



รอฮีม๊ะ หลังเถาะ 

เลขเกียรติบัตร 5442/2565 



นางฤดี  หมวกดำ 

เลขเกียรติบัตร 5443/2565 



อาวณี ยาลาวัล 

เลขเกียรติบัตร 5444/2565 



นางพนิดา เอียดทุ่งคา 

เลขเกียรติบัตร 5445/2565 



นางสาวนุรเดียร์นา  การี 

เลขเกียรติบัตร 5446/2565 



นางยูไนด๊ะ  ลาเต๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5447/2565 



นางสาวนูรีซัน  มูหะมะเย็ง 

เลขเกียรติบัตร 5448/2565 



นางเจรญิจิต  แก้วไกรสี 

เลขเกียรติบัตร 5449/2565 



นางสาวอรพรรณ ยอดรักษ์ 

เลขเกียรติบัตร 5450/2565 



นางเบญจวรรณ มุขแก้ว 

เลขเกียรติบัตร 5451/2565 



นายสมชาย  สมจติร 

เลขเกียรติบัตร 5452/2565 



นางดวงพร  หมวกสกุล 

เลขเกียรติบัตร 5453/2565 



นางมายูร ีจะนือรง 

เลขเกียรติบัตร 5454/2565 



สุกัญญา   ขุนธนูศิลป์ 

เลขเกียรติบัตร 5455/2565 



นางสาวสุชัญญา  อินนุพัฒน์ 

เลขเกียรติบัตร 5456/2565 



นายมูฮัน  แก้วสุกแสง 

เลขเกียรติบัตร 5457/2565 



นายอาหามะ  ยาเซาะ 

เลขเกียรติบัตร 5458/2565 



นายซาฮาบูเด็ง เจ๊ะมะ 

เลขเกียรติบัตร 5459/2565 



นางสาวยูสในดา มามุ 

เลขเกียรติบัตร 5460/2565 



นางณัฐวรา  ตุดดำ 

เลขเกียรติบัตร 5461/2565 



นางสาวเสาวณยี์  ยีตอหะ 

เลขเกียรติบัตร 5462/2565 



นางสาวต่วนฟาตอน๊ะ  กูมะ 

เลขเกียรติบัตร 5463/2565 



เจ๊ะรอซาลี สาแล๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5464/2565 



นางสาวกมลพร  ไชยสิทธ์ิ 

เลขเกียรติบัตร 5465/2565 



เจ๊ะอาลาวีย๊ะ รัตนจินดา 

เลขเกียรติบัตร 5466/2565 



นายอนันต์  แก้วสำอางค์ 

เลขเกียรติบัตร 5467/2565 



นางสาวนารมีัน  สาและ 

เลขเกียรติบัตร 5468/2565 



นางสาวอังคณา  เกดิพุ่ม 

เลขเกียรติบัตร 5469/2565 



นางสาวซูวาตี อารง 

เลขเกียรติบัตร 5470/2565 



นางสาวสุรรีัตน์ เทพจันทร์ 

เลขเกียรติบัตร 5471/2565 



ประนอม ศรสีุวรรณ์ 

เลขเกียรติบัตร 5472/2565 



นางอัยซะห์  เจ๊ะแม 

เลขเกียรติบัตร 5473/2565 



นางมัซตูราห์ แวดือราแม 

เลขเกียรติบัตร 5474/2565 



นางสาวฟาตีมะห์ จติเจริญ

ไพบูลย ์

เลขเกียรติบัตร 5475/2565 



นางสาวสุวจี  ลิ่มเฮง 

เลขเกียรติบัตร 5476/2565 



นายปราโมทย์   เพชรปรางค์ 

เลขเกียรติบัตร 5477/2565 



นางสาวพันทิพา  ทับทอง 

เลขเกียรติบัตร 5478/2565 



นางวัฒนา  วาเด็งพงศ์ 

เลขเกียรติบัตร 5479/2565 



นางนูรีซัม ดรอแม 

เลขเกียรติบัตร 5480/2565 



นายนาซูฮา แสนพรม 

เลขเกียรติบัตร 5481/2565 



นายณัฐพงค์     บุญให้ 

เลขเกียรติบัตร 5482/2565 



นางอรอนงค์  หะยะมิน 

เลขเกียรติบัตร 5483/2565 



นางซ่าลนิ ีอาแวมะ 

เลขเกียรติบัตร 5484/2565 



นางสาวอมาวสุ อาแว 

เลขเกียรติบัตร 5485/2565 



นพดล วาเด็งพงศ์ 

เลขเกียรติบัตร 5486/2565 



นางสาวโซฟยีะห์ ดะแซ 

เลขเกียรติบัตร 5487/2565 



นางสาวซูลีตา สามะ 

เลขเกียรติบัตร 5488/2565 



นางสุภา  จันทร์ขาว 

เลขเกียรติบัตร 5489/2565 



นายอสิมาอีล  มะรอวี 

เลขเกียรติบัตร 5490/2565 



นายฮาซูวัน  ลอนงิ 

เลขเกียรติบัตร 5491/2565 



นางธัญญลักษณ์   ไข่รอด 

เลขเกียรติบัตร 5492/2565 



นางสาวมูรอนี เจะโยะ 

เลขเกียรติบัตร 5493/2565 



นายอานูกัน เจ๊ะมะ 

เลขเกียรติบัตร 5494/2565 



นางสาวซารีฟะห์  เจะมะ 

เลขเกียรติบัตร 5495/2565 



นายอัสรี  เหมเด็น 

เลขเกียรติบัตร 5496/2565 



นายซัยฟูบาห์รี เง๊าะ 

เลขเกียรติบัตร 5497/2565 



นายมะดือนยีา อายุ 

เลขเกียรติบัตร 5498/2565 



นางสาวนูรฮายาตี  มะยูโซะ 

เลขเกียรติบัตร 5499/2565 



นางยินดี   ทองคุปต ์

เลขเกียรติบัตร 5500/2565 



นางสาวรูฮานิง  อาแซ 

เลขเกียรติบัตร 5501/2565 



นางสาววารุณี หวังดำ 

เลขเกียรติบัตร 5502/2565 



นายธีรศักดิ์  เอียดทุ่งคา 

เลขเกียรติบัตร 5503/2565 



นางอุมาพร  พรหมฉ่ำ 

เลขเกียรติบัตร 5504/2565 



นางสาวชนติา  ขันทอง 

เลขเกียรติบัตร 5505/2565 



นตี้า ดอเลาะ 

เลขเกียรติบัตร 5506/2565 



นางสาวรูสนาน ี กูโน 

เลขเกียรติบัตร 5507/2565 



นางสายฝน ชิณพงษ์ 

เลขเกียรติบัตร 5508/2565 



นายอัษฎาวุธ ไชยคง 

เลขเกียรติบัตร 5509/2565 



นายอำนาจ ทองคุปต์ 

เลขเกียรติบัตร 5510/2565 



นางฉวีวรรณ  แดงด ี

เลขเกียรติบัตร 5511/2565 



นาย สมปอง แก้วเพ็ชร 

เลขเกียรติบัตร 5512/2565 



ไพศาล  เหสาม ี

เลขเกียรติบัตร 5513/2565 



นางอาภรณ์ นิแวร์ 

เลขเกียรติบัตร 5514/2565 



นางบุษผา ำำชยคงไ 

เลขเกียรติบัตร 5515/2565 



นายจงรัก  จันทร์ขาว 

เลขเกียรติบัตร 5516/2565 



นางสาวอัญรัตน์  แสงสุวรรณ 

เลขเกียรติบัตร 5517/2565 



นางซูไบดีะ  สะมะอุง 

เลขเกียรติบัตร 5518/2565 



นายเสถียร นาคชู 

เลขเกียรติบัตร 5519/2565 



นางสาวนูตรีนา   นอ 

เลขเกียรติบัตร 5520/2565 



นัสริน  มะ 

เลขเกียรติบัตร 5521/2565 



นายซูไฮมงิ  มูซอ 

เลขเกียรติบัตร 5522/2565 



รูนา ยะโก๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5523/2565 



นายอานูวา ดือเลาะ 

เลขเกียรติบัตร 5524/2565 



นางซูไบด๊ะ  สะมะอุง 

เลขเกียรติบัตร 5525/2565 



นางสาวต่วนฟาตอน๊ะ  กูมะ 

เลขเกียรติบัตร 5526/2565 



นางสาวนูรูลฮูดา  ซอมัด 

เลขเกียรติบัตร 5527/2565 



นายมะสอวี  มซีี 

เลขเกียรติบัตร 5528/2565 



นายสาเหะดาโอ๊ะ สาเหะอา

แซ 

เลขเกียรติบัตร 5529/2565 



นางรุสนตีา  มีซี 

เลขเกียรติบัตร 5530/2565 



นางสาวอัฟนาน ดาโอะ 

เลขเกียรติบัตร 5531/2565 



นางสาวโนรอายนี  เจ๊ะโด 

เลขเกียรติบัตร 5532/2565 



นางสาวนาร ี สุกใส 

เลขเกียรติบัตร 5533/2565 



นางอัยซะห์  เจ๊ะแม 

เลขเกียรติบัตร 5534/2565 



นางสาวปภาวดี จันทร์โท 

เลขเกียรติบัตร 5535/2565 



นายสานูสี สตาปอ 

เลขเกียรติบัตร 5536/2565 



นางสาวนูรีลา มูดอ 

เลขเกียรติบัตร 5537/2565 



นาซีฟะ เจ๊ะมูดอ 

เลขเกียรติบัตร 5538/2565 



นางสาวเพาซียะ  มะอารง 

เลขเกียรติบัตร 5539/2565 



นางอมฤตา อูเซ็ง 

เลขเกียรติบัตร 5540/2565 



นางยินดี  ทองคุปต ์

เลขเกียรติบัตร 5541/2565 



นางสาลีฮา รอสือล ี

เลขเกียรติบัตร 5542/2565 



นางสาวนูรฮันนาน  บินสะตา

ปอ 

เลขเกียรติบัตร 5543/2565 



นางสาวปภาวดี  จันทร์โท 

เลขเกียรติบัตร 5544/2565 



นางรอฮานงิ  หะเล็ง 

เลขเกียรติบัตร 5545/2565 



นางสาวมาซาลัช  อุเซ็ง 

เลขเกียรติบัตร 5546/2565 



นายมะรอเสะ สะมะแอ 

เลขเกียรติบัตร 5547/2565 



นางการีมะห ์ ยา 

เลขเกียรติบัตร 5548/2565 



นางลักษม ี สาและ 

เลขเกียรติบัตร 5549/2565 



นางสาวศศิภา  ผุดผ่อง 

เลขเกียรติบัตร 5550/2565 



นางสาวแวสะอีด๊ะ  แวอาแซ 

เลขเกียรติบัตร 5551/2565 



นายแวสมาแอ วาเย็ง 

เลขเกียรติบัตร 5552/2565 



นายมุตี หะยีอับดุลดือราแม 

เลขเกียรติบัตร 5553/2565 



นายอัสลาม มะตารี 

เลขเกียรติบัตร 5554/2565 



นายสรวุธ 

เลขเกียรติบัตร 5555/2565 



นางรุตสะมานิง มะเจ๊ะเง๊าะ 

เลขเกียรติบัตร 5556/2565 



นางสาวชรรีัตน์ ศรีสุวรรณ์ 

เลขเกียรติบัตร 5557/2565 



นางตี้ม่าเหรียม   ยาเซ็ง 

เลขเกียรติบัตร 5558/2565 



นางอัคลีมา มะยูนุ 

เลขเกียรติบัตร 5559/2565 



นางสาวนาอีหม๊ะ เจะแต 

เลขเกียรติบัตร 5560/2565 



นางปิยะวรรณ สุขสมัย 

เลขเกียรติบัตร 5561/2565 



นางสาวชุลีพร  ศรสีุวรรณ์ 

เลขเกียรติบัตร 5562/2565 



นางสาวรุสนี  บินลอหิง 

เลขเกียรติบัตร 5563/2565 



นายบุญช่วย  ทองบุญ 

เลขเกียรติบัตร 5564/2565 



นางสาวซากีนะห์  จารู 

เลขเกียรติบัตร 5565/2565 



นางสาววรกานต์ พรหมภักดี 

เลขเกียรติบัตร 5566/2565 



นางสุปรีดา บุญจุน 

เลขเกียรติบัตร 5567/2565 



นางพาตีเม๊าะ  หลงเก็ม 

เลขเกียรติบัตร 5568/2565 



จรรยา  อนุศาสนบุตร 

เลขเกียรติบัตร 5569/2565 



นางสาวนูรอาตี สาเม๊าะ 

เลขเกียรติบัตร 5570/2565 



นางอำนวย รัตนเบญจกร 

เลขเกียรติบัตร 5571/2565 



นางสาวสาลีนี เจ๊ะมิ 

เลขเกียรติบัตร 5572/2565 



นางสาวไรหม ีอาลี 

เลขเกียรติบัตร 5573/2565 



นายซำซูดิง  ยอ 

เลขเกียรติบัตร 5574/2565 



นางอุมาพร  พรหมฉ่ำ 

เลขเกียรติบัตร 5575/2565 



นางการ์ตนี ีอูมา 

เลขเกียรติบัตร 5576/2565 



นางสาวซฮีฎา  เต๊ะตานงิ 

เลขเกียรติบัตร 5577/2565 



นางสาวรูซีตา ดือราแม็ง 

เลขเกียรติบัตร 5578/2565 



นางมารียานี  วาเด็ง 

เลขเกียรติบัตร 5579/2565 



นส.ซูลนตี้า ดือเลาะ 

เลขเกียรติบัตร 5580/2565 



นางสาวพัชรมณี บาโง 

เลขเกียรติบัตร 5581/2565 



นางสาวมารีดา มะดเียาะ 

เลขเกียรติบัตร 5582/2565 



ดคุณวรรณ รามสวัสดิ ์

เลขเกียรติบัตร 5583/2565 



นางการีมะห ์ ยา 

เลขเกียรติบัตร 5584/2565 



นางรุสมีนา มะเก 

เลขเกียรติบัตร 5585/2565 



นายสุขมัณฑ์ ซำซี 

เลขเกียรติบัตร 5586/2565 



ธันวา คำฝอย 

เลขเกียรติบัตร 5587/2565 



นางปนัดดา  บาสา 

เลขเกียรติบัตร 5588/2565 



นางสาวลัยลา  สะมะแอ 

เลขเกียรติบัตร 5589/2565 



นายฟารดีีย์ เลาะนะ 

เลขเกียรติบัตร 5590/2565 



นางสาวซำซีย๊ะ สาและ 

เลขเกียรติบัตร 5591/2565 



นายอบิรอเฮม มะเซ็ง 

เลขเกียรติบัตร 5592/2565 



นายแวสมาแอ  วาเย็ง 

เลขเกียรติบัตร 5593/2565 



นางสาวไอดา  เจ๊ะอาแซ 

เลขเกียรติบัตร 5594/2565 



นางสาวอัฟนาน  ดาโอะ 

เลขเกียรติบัตร 5595/2565 



นางสาวโนรอายนี  เจ๊ะโด 

เลขเกียรติบัตร 5596/2565 



น.ส.มารยิ๊ะ รับไทรทอง 

เลขเกียรติบัตร 5597/2565 



นางสาวนูรูลฮูดา ซอมัด 

เลขเกียรติบัตร 5598/2565 



นางการีมะห์  สากแีล 

เลขเกียรติบัตร 5599/2565 



นายณธีร์ พฤฒิพัฒนพงศ์ 

เลขเกียรติบัตร 5600/2565 



นายฆอเล็บ หะมะ 

เลขเกียรติบัตร 5601/2565 



นางมายือนะ หามะ 

เลขเกียรติบัตร 5602/2565 



นางสาวบัลกิส หะยอีับดุลลา

เต๊ะ 

เลขเกียรติบัตร 5603/2565 



นางสาวนูรอาตี สาเม๊าะ 

เลขเกียรติบัตร 5604/2565 



นางสาวชุติมา แสงทอง 

เลขเกียรติบัตร 5605/2565 



นายสาเหะดาโอ๊ะ สาเหะอา

แซ 

เลขเกียรติบัตร 5606/2565 



นายกือมัน  เจ๊ะแว 

เลขเกียรติบัตร 5607/2565 



นางสาวฉลวย  ร่วงเริก 

เลขเกียรติบัตร 5608/2565 



 

นายซำซูดิง  ยอ 

เลขเกียรติบัตร 5609/2565 


