
นางสาวสุรียานี อับดุลรอมัน 

12121/2565 



นางสาวซูฮารา  สะมะแอ 

12122/2565 



นางสุจินต์  ทองคำ 

12123/2565 



นางสาวจิดาภา  สงดำ 

12124/2565 



นางสาวซามีลา  สาและ 

12125/2565 



นายสุขมัณฑ์  ซำซี 

12126/2565 



นายสมพงศ์ บุบผาชาติ 

12127/2565 



นางวาสนา  โคมลอย 

12128/2565 



นางสาวซูไรดะ  เจ๊ะอาลี 

12129/2565 



นายอสุมาน มือลี 

12130/2565 



นายอาบีรุดดีน  กาเจ 

12131/2565 



นางสาวซูรีปะ  สะมะแอ 

12132/2565 



นางเอมีเรยี  ลอดิง 

12133/2565 



นางรัศมี  มามะ 

12134/2565 



นางสาวโซเฟีย  มามะ 

12135/2565 



นางสาวมารีนี  สาเมาะ 

12136/2565 



นางอานีซะ  มะดาโอ๊ะ 

12137/2565 



นางฟีตีรียะ  สามานุง 

12138/2565 



นางรุสนี  สะแลแม 

12139/2565 



นายฟาวี  สุทัย 

12140/2565 



นางสาวอาซีละห์  บินสะอิ 

12141/2565 



นางสาวต่วนฮาฟีฟะห์  บินสุหลง 

12142/2565 



นางซาตีปะห์  สตอปา 

12143/2565 



นายอดุลย์  สะมะแอ 

12144/2565 



นางนูรอัยซะห์  ยูโซ๊ะ 

12145/2565 



นายสอรีส   อารง 

12146/2565 



นางรุสนี  อเูซ็ง 

12147/2565 



นางสาวซูไฮดา  ดอเลาะ 

12148/2565 



นางนุร์อาซีกีน  เจ๊ะอาแว 

12149/2565 



นางกันทิมา  สัญจิตร 

12150/2565 



นางรุสลีนา   ดือรามะ 

12151/2565 



นางรอสนี   หมื่นพักดี 

12152/2565 



นางสาวไอดา  เจ๊ะอาแซ 

12153/2565 



นางสาวซารีนา  อาลีโคร์ 

12154/2565 



นายแวสมาแอ  วาเย็ง 

12155/2565 



นางพาตีเมา๊ะ  หลงเก็ม 

12156/2565 



นางสาวสุวมิล กาลือนัน 

12157/2565 



นางสาววรรณี  จิใจ 

12158/2565 



นายอีลียะ  อาซิ 

12159/2565 



นางอารีนา อาหมัดนุกูล 

12160/2565 



นางสาวโนรฮูดา  สะมะแอ 

12161/2565 



นายบูฆอรี  บูยา 

12162/2565 



นางสาวเพาซียะ  มะอารง 

12163/2565 



นางอัสมะ  อาบ ู

12164/2565 



นางสุรยานี มะยูโซ๊ะ 

12165/2565 



นางภัฑทรากร บุญให้ 

12166/2565 



นางสุภาภรณ์  จันทร์เติม 

12167/2565 



นางอาตีกะห์  อูเซ็ง 

12168/2565 



นางสาวซากีเราะ  ดอเลาะ 

12169/2565 



นางสาวนูรฟ์ัฎมี สาและ 

12170/2565 



นางสาวอลิษา  บินยาฮายา 

12171/2565 



นายอัครเดช  วัฒนเสรีกุล 

12172/2565 



นางสาวฮัซนาอ์  ตะฮาวัน 

12173/2565 



นางสาวโซเฟียนี  สมาแอ 

12174/2565 



นางกมลทิพย์ กลิ่นเพ็ชร ์

12175/2565 



นายอับดุลการิม นิแวร์ 

12176/2565 



นางสาวิตร ี ละมูลอ 

12177/2565 



นางอานีตา  ตาเล๊ะ 

12178/2565 



นางสาวอารตี ยายอ 

12179/2565 



นางสาวการ์ตีนี ยูโซ๊ะ 

12180/2565 



นางสาวซูฮาดา ลาเต๊ะ 

12181/2565 



นางสาวฟาดีละห์ หะยีมะเซาะ 

12182/2565 



นางอาภรณ์. นิแวร์ 

12183/2565 



นางสาวอัสหม๊ะ  เจ๊ะบอืราเฮง 

12184/2565 



นางสาวนูรซ์ีกีน  ดาโอะ 

12185/2565 



นางสาวกอบทอง  ทองจินดา 

12186/2565 



นางสาวรูฮานิง  อาแซ 

12187/2565 



นางสุมา  พรหมภักดี 

12188/2565 



นายวัชรพงษ์  แดงขำ 

12189/2565 



นายวรวัฒน์  จันทร์คง 

12190/2565 



นางสาวเนตรนภา นอสืบ 

12191/2565 



นางเสาวนยี์ ทองคุปต ์

12192/2565 



นางสุชาดา  บุญน้อย 

12193/2565 



นายสมชาย  สมจิตร 

12194/2565 



นางพนิดา  เอียดทุ่งคา 

12195/2565 



นายเอกสิรวิชญ์  เสารเ์พชร 

12196/2565 



นายนิมะปณัดี นิอาซิง 

12197/2565 



นางสาวอัจฉรา มาหะ 

12198/2565 



นางปาณิสรา ซุ่นบก 

12199/2565 



นางสรินที  จันทร์คง 

12200/2565 



นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์ 

12201/2565 



นางสาวนัสริน มะ 

12202/2565 



นางไซณี  บินอาลี 

12203/2565 



นางสาวนูรอ์าสีรอฮ์  ตันยีนาย ู

12204/2565 



นางสาวสูไรดา  กาเร็ง 

12205/2565 



นางสาวศรินทิพย์  แก้วสำอางค ์

12206/2565 



นางสาวฮัยมาณี เจ๊ะฮะ 

12207/2565 



นายอิบบือราเฮง อูเซง็ 

12208/2565 



นางสาวราตรี  เพชรศรีชัย 

12209/2565 



นางสาวกรรณิการ์  ชีชำนาญ 

12210/2565 



นางวรางคณา  แก้วสำอางค ์

12211/2565 



นายสุรศักด์ิ หะยีอาแว 

12212/2565 



นางน้ำมนต์  รอดบน 

12213/2565 



นายอิรฟานร์  มะรอดิง 

12214/2565 



นางนูรีแซ บุตรเหล ่

12215/2565 



นางสาวดวงนิสา เสี้ยวทอง 

12216/2565 



นายอรรถพงศ์ เสี้ยวทอง 

12217/2565 



นางสีตีแอเส๊าะ สีตีมานี 

12218/2565 



นางจินดา ทองจินดา 

12219/2565 



นางสาวณฐัวดี ดำบาง 

12220/2565 



นางลัดดาวรรณ  บุญหวังช่วย 

12221/2565 



นางณัชรานี  สันตวรกุล 

12222/2565 



นายอฎีม  ดอรอเฮง 

12223/2565 



นางชนิดาพร  รังเสาร์ 

12224/2565 



นางสาวกมลชนก  มหารักษิต 

12225/2565 



นายวรพจน์ ทองคุปร์ 

12226/2565 



นางนิดา ไกรน้อย 

12227/2565 



นางสมศรี คงแดง 

12228/2565 



นางสาวสุขมา  เล๊าะ 

12229/2565 



นางสาวศรีอรุณ  ทุเรศพล 

12230/2565 



นายมูฮำหมัดซัมรี บากา 

12231/2565 



นางยิหวา ดุกสุขแก้ว 

12232/2565 



นางดารูนี แม 

12233/2565 



นายวัฒนา ฬาพานิช 

12234/2565 



นางพนิดา  อาวุธ 

12235/2565 



นางกรรณิการ์  สวนแก้ว 

12236/2565 


