
นางจินดา  ทองจินดา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3920/2565 



นางกมลทิพย์  กลิ่นเพช็ร์ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3921/2565 



นางสาวกฤษณา  จนัทนวล 

เลขที่เกียรตบิัตร 3922/2565 



นางกัลยา  พรมเจียม 

เลขที่เกียรตบิัตร 3923/2565 



นางการ์ตีนี  อูมา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3924/2565 



นางกูมณี  สาหลัง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3925/2565 



นางสาวจริยา  สุวรรณเขต 

เลขที่เกียรตบิัตร 3926/2565 



นายจวน  ชำนิอารัญ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3927/2565 



นางจินตนา  หมวกสกลุ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3928/2565 



นางสาวเจนจิรา  บิลลาเต๊ะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3929/2565 



นางสาวชนิดา  แก้วสุกใส 

เลขที่เกียรตบิัตร 3930/2565 



นางซาตีปะห์  สตอปา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3931/2565 



นางสาวซายารอ  สอืน ิ

เลขที่เกียรตบิัตร 3932/2565 



นางสาวซาลีฮะ  อูมา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3933/2565 



นางสาวซูมีฮา  บินบือราเฮง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3934/2565 



นางสาวซูลตีา  สามะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3935/2565 



นางสาวโซฟียะห์  ดะแซ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3936/2565 



นายโซเฟียน  เจ๊ะมะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3937/2565 



นางไซณ ี บนิอาลี 

เลขที่เกียรตบิัตร 3938/2565 



นางสาวณัฐณีย์  สาและ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3939/2565 



นางสาวดาวรุ่ง  ทองกา้ย 

เลขที่เกียรตบิัตร 3940/2565 



นางสาวตาลทิพย์  ทองคุปต์ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3941/2565 



นางธรารัตน์  ภักด ี

เลขที่เกียรตบิัตร 3942/2565 



นางจินดา   ทองจินดา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3943/2565 



นางชยาภัสร ์ทองพัว 

เลขที่เกียรตบิัตร 3944/2565 



นางมาร์ฮามะห์  มูหะมะเย็ง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3945/2565 



นางสาวสาวยูรา  แวอาลี 

เลขที่เกียรตบิัตร 3946/2565 



นายวิจิตร  อำนวยพูนสุข 

เลขที่เกียรตบิัตร 3947/2565 



นายอันวา เลาะมะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3948/2565 



นางสาวนาฮัล  สูลัยมาน 

เลขที่เกียรตบิัตร 3949/2565 



นางนิดา  ไกรน้อย 

เลขที่เกียรตบิัตร 3950/2565 



นางสาวนิเฟาซีย๊ะห์  นแิห 

เลขที่เกียรตบิัตร 3951/2565 



นายนิมะปัณดี  นิอาซิง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3952/2565 



นางนุร์อาซีกีน เจ๊ะอาแว 

เลขที่เกียรตบิัตร 3953/2565 



นางสาวนูร์ซีกนี  ดาโอะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3954/2565 



นางสาวนูรอาตี สาเม๊าะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3955/2565 



นางนูรฮูดา  ดือราแม 

เลขที่เกียรตบิัตร 3956/2565 



นางสาวนูรีม๊ะ  สามะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3957/2565 



นางสาวนูรุล  มะย ิ

เลขที่เกียรตบิัตร 3958/2565 



นางสาวเนตรนภา  นอสบื 

เลขที่เกียรตบิัตร 3959/2565 



นางสาวโนรอายน ี เจ๊ะโด 

เลขที่เกียรตบิัตร 3960/2565 



นายบุญโชค  หมื่นพกัดี 

เลขที่เกียรตบิัตร 3961/2565 



นางปนัดดา  บาสา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3962/2565 



นางปาณิสรา  ซุน่บก 

เลขที่เกียรตบิัตร 3963/2565 



นางปาดีละห์  อารง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3964/2565 



นางพนิดา  เอียดทุ่งคา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3965/2565 



นางพนิดา  ศักดิ์คำแหง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3966/2565 



นางพัชรียา  แดงเพ็ง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3967/2565 



นางสาวเพาซียะ  มะอารง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3968/2565 



นางสาวฟัสลีนา  เจ๊ะมามะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3969/2565 



นางฟิรฮานา  มัน่ศรัทธา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3970/2565 



นางสาวฟูรอดา  สะมะแอ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3971/2565 



นางสาวมัสณี  เจ๊ะเต๊ะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3972/2565 



นางมาดีย๊ะ  เจ๊ะเลาะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3973/2565 



นางสาวมารีนา  สะแลแม 

เลขที่เกียรตบิัตร 3974/2565 



นางมาลดีา  เปาะจิ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3975/2565 



นางมาสเีตาะ  ประสิทธิชัยวุฒิ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3976/2565 



นายมูหะมะกอรี  มะยา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3977/2565 



นายมูฮำหมัดซัมร ี บากา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3978/2565 



นางยัวรียะ  มะมิงซ ี

เลขที่เกียรตบิัตร 3979/2565 



นางยูในด๊ะ  กุเวกามา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3980/2565 



นางสาวรอฮนีา  มะยูโซ๊ะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3981/2565 



นางสาวราตรี  เพชรศรีชัย 

เลขที่เกียรตบิัตร 3982/2565 



นางรุสนี  สะแลแม 

เลขที่เกียรตบิัตร 3983/2565 



นางรุสมนีา  เปาะจ ิ

เลขที่เกียรตบิัตร 3984/2565 



นางรุสลีนา  ดือรามะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3985/2565 



นางสาวไรหม ี อาล ี

เลขที่เกียรตบิัตร 3986/2565 



นางลัดดาวรรณ  บุญหวังช่วย 

เลขที่เกียรตบิัตร 3987/2565 



นางลัดดาวัลย์  เพชรแก้ว 

เลขที่เกียรตบิัตร 3988/2565 



นายวัชรพงษ์  แดงขำ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3989/2565 



นางสาววารดา  สนีำนงุ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3990/2565 



นางสาวศริิพร  บุตรมาตา 

เลขที่เกียรตบิัตร 3991/2565 



นางสาวโศภิษฐ์  ตันนกิุล 

เลขที่เกียรตบิัตร 3992/2565 



นางสาวสารีฟะ  มาน ิ

เลขที่เกียรตบิัตร 3993/2565 



นางสาวิตรี  ละมูลอ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3994/2565 



นางสริิมา  หมวดคง 

เลขที่เกียรตบิัตร 3995/2565 



นางสุจินต์  ทองคำ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3996/2565 



นางสุชาดา  บุญน้อย 

เลขที่เกียรตบิัตร 3997/2565 



นางสาวสุนีย์  นิลวจิิตร์ 

เลขที่เกียรตบิัตร 3998/2565 



นางสุพร  บญุรัตน ์

เลขที่เกียรตบิัตร 3999/2565 



นางสุภาภรณ์  จนัทร์เติม 

เลขที่เกียรตบิัตร 4000/2565 



นางสุภาภรณ์  ทองพวง 

เลขที่เกียรตบิัตร 4001/2565 



นายสุรชัย  เจรญิกิจ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4002/2565 



นางสุรยานี  มะยูโซ๊ะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4003/2565 



นางสาวสุรียานี  อับดุลรอมัน 

เลขที่เกียรตบิัตร 4004/2565 



นางสาวสุวิมล  กาลอืนัน 

เลขที่เกียรตบิัตร 4005/2565 



นายเสาร์ปี  นกิาเร็ง 

เลขที่เกียรตบิัตร 4006/2565 



นางหทัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ จันทรัตน์ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4007/2565 



นางอนงค์  ศรรีัตน์ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4008/2565 



นางอมฤตา  อูเซ็ง 

เลขที่เกียรตบิัตร 4009/2565 



นางสาวอรทัย  ยอดรักษ ์

เลขที่เกียรตบิัตร 4010/2565 



นายอรรถพงศ์  เสี้ยวทอง 

เลขที่เกียรตบิัตร 4011/2565 



นางสาวอลิษา  บินยาฮายา 

เลขที่เกียรตบิัตร 4012/2565 



นายอับดุลเลาะ   เจ๊ะฮงิ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4013/2565 



นายอัลฟานีง  มะดือเระ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4014/2565 



นายอัสมัน  มะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4015/2565 



นางสาวอาฟีนา  บนิอารง 

เลขที่เกียรตบิัตร 4016/2565 



นางอาภรณ ์ นิแวร์ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4017/2565 



นางอารมณ์   ดาโอ๊ะ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4018/2565 



นางเอมีเรีย  ลอดิง 

เลขที่เกียรตบิัตร 4019/2565 



นายไอมัน  ละมูลอ 

เลขที่เกียรตบิัตร 4020/2565 



 

นางสาวฮาฟซีา  อาแว 

เลขที่เกียรตบิัตร 4021/2565 


