
นางลักษมี  สาและ 

12237/2565 



นางอามีเนา๊ะ  สาแปอิง 

12238/2565 



นางสาวมูยีบะฮ์   อูมา 

12239/2565 



นางสาวชรีรัตน์   ศรีสุวรรณ ์

12240/2565 



นายอับดุลฮาเล็ง  อับดุลเลาะ 

12241/2565 



นายนิอามาน เล๊าะนะ 

12242/2565 



นางสาวอัยรีน  สาเหลม็ 

12243/2565 



นางซฮีฎา  เต๊ะตานิง 

12244/2565 



นางสาวซามีฮะ  สาหะ 

12245/2565 



นางศศิญา จันทร์ศรีแก้ว 

12246/2565 



นางสาวเจนจิรา  บิลลาเต๊ะ 

12247/2565 



นางอริสา  บุญรอด 

12248/2565 



นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียน 

12249/2565 



นางสาวนินนา ดาโอ๊ะ 

12250/2565 



นางสาวรุสนานี ดารามัญ 

12251/2565 



นางสาวนุรลุฮูดา แลบา 

12252/2565 



นางสาวอังคณา  ศรีคำขวัญ 

12253/2565 



นางสาวสวภาว์  เอนกรัตน ์

12254/2565 



นางสาวซายารอ สือน ิ

12255/2565 



นางสาวกัลตีมี  อาซัน 

12256/2565 



นางโรสมาเรียม ราฮิมมูลา 

12257/2565 



นางสุทธิษา  สาย 

12258/2565 



นางสาลีฮา รอสือลี 

12259/2565 



นางตี้ม่าเหรียม ยาเซ็ง 

12260/2565 



นายไอมัน ละมูลอ 

12261/2565 



นายมาสือลี สามะ 

12262/2565 



นางศิริพร ประดิษฐ์ธรรม 

12263/2565 



นางเครือวัลย์ ลายหมู ่

12264/2565 



นางสาวปัทมา  เข็มทอง 

12265/2565 



นางสาวนาฮัล สูลัยมาน 

12266/2565 



นางสาวฟิรดาว  อาแว 

12267/2565 



นางสุจิตรา  บุญให้ 

12268/2565 



นางสาวชนิดา  แก้วสุกใส 

12269/2565 



นางสุกัญญา  ขุนธนูศิลป์ 

12270/2565 



นางกัลยา  พรมเจียม 

12271/2565 



นางสาวพิศวาท  ทับทมิเมือง 

12272/2565 



นางพนิดา  ศักด์ิคำแหง 

12273/2565 



นายอิมรอน  ยูโซ๊ะ 

12274/2565 



นางสาวสารีฟะ  มานิ 

12275/2565 



นายอัฟนาน หะมะ 

12276/2565 



นางสาววรางคณา  ชัยสุวรรณ์ 

12277/2565 



นางสาวธนวรรณ  คณานุรักษ์ 

12278/2565 



นางสาวยินดี  สราง 

12279/2565 



นายวิริยา  มูดอ 

12280/2565 



นางสาวจริยา  สุวรรณเขต 

12281/2565 



นางสาวนูรีซา  เจ๊ะมะ 

12282/2565 



นางรุสมีนา เปาะจิ 

12283/2565 



นายวสันต์ เจ๊ะอาแซ 

12284/2565 



นางสาวซูไรดา  เจ๊ะเล็ง 

12285/2565 



นางสาวอำเสาะ  หะซัน 

12286/2565 



นางสาวศศิภา ผุดผ่อง 

12287/2565 



นายอิสมาอีล  มะรอวี 

12288/2565 



นางปนัดดา  บาสา 

12289/2565 



นางแวซีเราะห์  สามะ 

12290/2565 



นางสาวรอกีเยาะ เจ๊ะสือแม 

12291/2565 



นางสาววิภารัตน์  ทองคุปต์ 

12292/2565 



นางการ์ตีนี อูมา 

12293/2565 



นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง 

12294/2565 



นางวีรญา บินสาและ 

12295/2565 



นางฟารีด๊ะ ปานาวา 

12296/2565 



นางสาวอัลวานี เด่นตลุาการ 

12297/2565 



นายอำราม ดาตูมะดา 

12298/2565 



นายดำริ อับดุลเล๊าะ 

12299/2565 



นายอิสมาแอ อาแว 

12300/2565 



นางสาวรอฮีนา  มะยูโซ๊ะ 

12301/2565 



นางสาวนูรฮายาตี  อาแว 

12302/2565 



นางสาวสุวจี  ลิ่มเฮง 

12303/2565 



นางสาว...บีรอ  ดือราโอะ 

12304/2565 



นางสาวปารีดะ ดือเล๊าะ 

12305/2565 



นางซาฮาเราะห์ เจ๊ะแม็ง 

12306/2565 



นางมาห์ฮีรา  อามิง 

12307/2565 



นางสาวซูหวายยา  อายิ 

12308/2565 



นางสาวซูวารีย๊ะ  ยูโซะ๊ 

12309/2565 



นางสาวรอซณีดา  ยะโก๊ะ 

12310/2565 



นางนอรีซา  สี่สตางค์ 

12311/2565 



นางสาวอาฟีนา  บินอารง 

12312/2565 



นางสาวศิริพร บุตรมาตา 

12313/2565 



นางสาวสุริยาณี ศาสน์ศรัทธา 

12314/2565 



นางราณี มาม ุ

12315/2565 



นางสาวนาอีมะห์ เวชพิทักษ ์

12316/2565 



นายฟัยรูซี  อาแว 

12317/2565 



นายอายุส  เจ๊ะอาแซ 

12318/2565 



นางสาวอานีส  เจ๊ะและ 

12319/2565 



นางสาวอัสมะ  เจ๊ะนุ 

12320/2565 



นางสาวนาสีเร๊าะ เสาะเล๊าะ 

12321/2565 



นางสาวพอซีย๊ะ  ตอแลมา 

12322/2565 



นางสาวสุนันธา  พัฒนดิเรกรัตน ์

12323/2565 



นางสาวนุรมะห์ เจ๊ะเงาะ 

12324/2565 



นายสุรชัย  เจริญกิจ 

12325/2565 



นางธีรกานต์  เพชร์แก้ว 

12326/2565 



นางสาววารดา  สีนำนุง 

12327/2565 



นางสาวนงลักษณ์  เจะ๊แฮ 

12328/2565 



นางสาวนูรลูฮูดา อูมา 

12329/2565 



นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ 

12330/2565 



นางสาวนิเฟาซีย๊ะห์  นิแห 

12331/2565 



นางฟาดีละห์ สาและ 

12332/2565 



นางสาวมาซีลา  บินหะยีสะมะแอ 

12333/2565 



นางสาวลินดา เจ๊ะโซ๊ะ 

12334/2565 



นางสาวคนึงนิตย์ ขุนอำไพ 

12335/2565 



นางสาววรรณภา วีระพงศ ์

12336/2565 



นางสาวซูมีฮา  บินบือราเฮง 

12337/2565 



นางสาวอานาตี  ซีเซ็ง 

12338/2565 



นางสาวฟูรอดา  สะมะแอ 

12339/2565 



นางสาวสุนีย์  นิลวิจิตร์ 

12340/2565 



นางสาวดะห์ลาน  หะยีนาแว 

12341/2565 



นางไอนี  สะมาลอ 

12342/2565 



นางสุภาภรณ์ ทองพวง 

12343/2565 



นางสีตีพาตีเมาะ มะหะหมัด 

12344/2565 



นายฮัมดัน  มาหามะ 

12345/2565 



นายฮำดัน  สาอุ 

12346/2565 



นางสาวมุห์สัยนี  สะอง 

12347/2565 



นางสาวคอซีหมะ  สมะแอ 

12348/2565 



นางสาวอรทัย  ยอดรกัษ์ 

12349/2565 



นายนัฐวุฒิ เมืองจีน 

12350/2565 



นางธรารัตน์  ภักดี 

12351/2565 



นางสาวอุษนี  ดามิห์ 

12352/2565 



นางมาดีย๊ะ  เจ๊ะเลาะ 

12353/2565 



นางมารียานา  อับดุลเลาะ 

12354/2565 


