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ล าดับที่

๑ นางสาว สุภัทรา     ไชยยาว

๒ นางสาว โนรซียานา เซ็ง

๓ นางสาว สีตีสารอ    สุหลง

๔ นางสาว ฐิตินันท์    ย่ิงยงล้้าเลิศ

๕ นางสาว ยามีล๊ะ เจ๊ะแว

๖ นางสาว อรัฐดา      มะแซ

๗ นางสาว ปณัฐฐา  แตงเกล้ียง

๘ นางสาว วรรณวิมล หลงหวัง

๙ นางสาว ปณิดา  สุขสวัสด์ิ

๑๐ นางสาว อาซีย๊ะ เจ๊ะเล๊าะ

๑๑ นางสาว ลลิตา      สมานุรัตน์

๑๒ นางสาว กาซีมะห ์ ยูโซะ

๑๓ นางสาว อามีเนาะ ยูนุ

๑๔ นางสาว ซูซีลา  สาเม๊าะ

๑๕ นางสาว อาราตี จิจา

๑๖ นางสาว ฮามีดะห ์ ดีซีกอ

๑๗ นางสาว นูรอาซีกิน อูมา

๑๘ นางสาว วันนอร์อัยนี เปาะซา

๑๙ นางสาว ฮาพลีะห ์ เจ๊ะแฮ

๒๐ นางสาว นาซรินดา วาแวนิ

๒๑ นางสาว กัสมี        ยูโซ๊ะ

๒๒ นางสาว นัสรินทร์  เจ๊ะโซ๊ะ

๒๓ นางสาว จัสมิน    บินมามุ

๒๔ นางสาว มัสตีกา   มะยาลี

ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร ์จังหวัดนราธิวาส

รายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จ านวน 177 ราย

ช่ือ - สกุล
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๒๕ นาย สาและ  สนิเลาะ

๒๖ นางสาว ฮาซามีย์  มะดีเยาะ

๒๗ นางสาว อิสละห ์  สาวา      

๒๘ นางสาว นูรีน       สาอะ

๒๙ นาย ฟาเดล  บากาอาลี

๓๐ นางสาว นูรุลวาฮีดา เปาะโซ๊ะ  

๓๑ นางสาว สาปีนะ  มามะ

๓๒ นางสาว นุรไอนี   สนิ

๓๓ นางสาว อาดีละห ์ แวเด็ง

๓๔ นางสาว นุรฮาฟซีา บือราเฮง

๓๕ นางสาว สุรียานี อาแวจิ

๓๖ นางสาว นิซูไฮตา สาเมาะ

๓๗ นางสาว ซานุฮา อับดุลเล๊าะ

๓๘ นางสาว นูรฮายานี ดาโอะ

๓๙ นางสาว รอสีดา ดาโอะ

๔๐ นางสาว นุรญีฮัน ยูโซ๊ะ

๔๑ นางสาว มุสลีมะฮ์ เง๊าะ

๔๒ นางสาว วรดา กะจิ

๔๓ นางสาว นาอิหม๊ะ ยูซง

๔๔ นางสาว ปาตีเมาะ จิ

๔๕ นางสาว อิลฮัม สุหลง

๔๖ นางสาว ฮุสนียะฮ์ หะยีดือเร๊ะ

๔๗ นางสาว นีซะ วาแน็ง

๔๘ นางสาว เจะมาเรียม เต๊ะ
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๔๙ นางสาว ฮาซีมะห ์            วาเต๊ะ

๕๐ นางสาว อัสรินลา              ตาเยะ

๕๑ นางสาว เกาซัร                สาลี

๕๒ นางสาว ดารุณี                หามะ

๕๓ นางสาว แวฟารีดา             แวอุเซ็ง

๕๔ นางสาว โซเฟยี                ขาลี

๕๕ นางสาว แวตอฮีเร๊าะห ์       กุเวกามา

๕๖ นางสาว นาซีรา                สือแม

๕๗ นางสาว นิโซเฟยี               นิมะ

๕๘ นางสาว ฟาซีรา                 อามะ

๕๙ นางสาว ซีตีรอฮายา            หะยีดือเร๊ะ

๖๐ นางสาว โซเฟยีร่า           มูนา

๖๑ นางสาว นุรฮุดา                หะยีเจ๊ะเงาะ

๖๒ นางสาว อาฟซัีน               ฮามิซา

๖๓ นางสาว อาซียะห ์              มะเดง

๖๔ นางสาว นูรียะห ์               เยาะมะ

๖๕ นางสาว อาดีลา                กาเจ

๖๖ นางสาว รุณสณี                   หะยีแวหะมะ

๖๗ นางสาว ยัสมีน                  ยา

๖๘ นางสาว โนรีต้า                  สะแลแม

๖๙ นางสาว อามาลีนา              อาแว

๗๐ นางสาว รูวัยดา                  โตะโมะ

๗๑ นางสาว ซูไอนา               ตาเละ

๗๒ นางสาว สุวรรณี                 ดาแม
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๗๓ นางสาว รูไบซา                 สาแม

๗๔ นางสาว นูรีซัน                  อูบี

๗๕ นางสาว อารีสา                 ดือราแม

๗๖ นางสาว ฟรีดาว                 มาหะมะ

๗๗ นางสาว สูรียาณี              มะ

๗๘ นางสาว นูรูลฟติรี              บินลอแม

๗๙ นางสาว นูรอาซีกีน           บินเปาะเซ็ง

๘๐ นางสาว กูอายียะห ์            บินต่วนยอ

๘๑ นางสาว ยามีละห ์              ซา

๘๒ นางสาว สุไฮลา              วาเต๊ะ

๘๓ นางสาว ซูไฮดา            ดือราบู

๘๔ นาย อาฟานดี                คอลออาแซ

๘๕ นางสาว มารียัม               มาแจ

๘๖ นางสาว นูรฮาตีนี               หะมะ

๘๗ นางสาว สุธิตา                   แวนาซา

๘๘ นางสาว อัลฟาตีฮะห ์           อารง

๘๙ นางสาว รอปีอ๊ะห์ สาเม๊าะ

๙๐ นางสาว มูฮาซะห์ มะแซ

๙๑ นางสาว สุวนันท์ ปานแป้น

๙๒ นางสาว เมธิศา ทองรมย์

๙๓ นางสาว รอซีดะห์ ลีแมงยะ

๙๔ นาย ซาการียา บินสาและ

๙๕ นางสาว นิดียานา เจ๊ะและ

๙๖ นางสาว นาซีเราะห์ อาลี
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๙๗ นางสาว นาซูฮา อูเซ็ง

๙๘ นางสาว แวนูรอาซียะห์ จินาแว

๙๙ นางสาว มูนีรา เซะ

๑๐๐ นางสาว นูรไอนี ยาการียา

๑๐๑ นางสาว นูรวานี หะยีดือเระ

๑๐๒ นางสาว อามีเน๊าะ เจ๊ะอาแซ

๑๐๓ นางสาว นูรไอนี อาแวโซะ

๑๐๔ นางสาว นูรายนี บือราเฮง

๑๐๕ นางสาว นูรูลอัมณีย์ แวอีซอ

๑๐๖ นางสาว สุรีนา เจ๊ะมิ

๑๐๗ นางสาว ซูนีตา บินมะยูนอ

๑๐๘ นางสาว โรสนีมี รานิง

๑๐๙ นางสาว อามาล เปาะสู

๑๑๐ นางสาว แวอัสมะห์ ตาเยะ

๑๑๑ นางสาว ซาลีตา ดอเลาะ

๑๑๒ นางสาว อัสมาอ์ มอลอ

๑๑๓ นางสาว ฮาบีบะฮ์ แต

๑๑๔ นางสาว นาซีฮา เจ๊ะโซ๊ะ

๑๑๕ นางสาว ธัสนีม แวยูโซ๊ะ

๑๑๖ นาย อีรฮัม เจ๊ะดือราแม

๑๑๗ นางสาว โนรฟาซีรา สะมะแอ

๑๑๘ นางสาว ปิยภรณ์ เดชธงไชย

๑๑๙ นาย อนัส มือลี

๑๒๐ นางสาว วราภรณ์ นุน่ดี
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๑๒๑ นางสาว วนัศรินทร์ เกษมพมิลพร

๑๒๒ นาย อับดุลสาลาม อารอนิง

๑๒๓ นางสาว สุนีซา จา้ปากลาย

๑๒๔ นาย แอรมัน หะแว

๑๒๕ นางสาว อิบตีซัมห์ ยะโกบ

๑๒๖ นางสาว ปาริสา บากา

๑๒๗ นาย อุสมาน เจ๊ะอาบ๊ะ

๑๒๘ นางสาว ซูรัยยา เซ็ง

๑๒๙ นางสาว รุสฮัยลา โกะจับ

๑๓๐ นางสาว นูรลาตีฟะฮ์ กอเซ็ง

๑๓๑ นางสาว ฟริดาวส์ สะนิ

๑๓๒ นางสาว อามาณีย์ สายจันทร์

๑๓๓ นาย อับดุลเลาะ เลาะแซ

๑๓๔ นาย มูฮ้าหมัดซูลกีฟลี มะรอพา

๑๓๕ นางสาว อาริสา มามะ

๑๓๖ นางสาว ไซนับ อาแว

๑๓๗ นางสาว นายูวรรณ์ ยีดิง

๑๓๘ นางสาว นารีมาน ลามะทา

๑๓๙ นางสาว นาดียะห์ ประดู่

๑๔๐ นางสาว อาซีฟา ดุเม๊าะ

๑๔๑ นางสาว มูรนี อาแว

๑๔๒ นางสาว นูรเดียนา การีฮี

๑๔๓ นางสาว แวอัสนี แวยูนุ

๑๔๔ นางสาว ซารอฟา เนาะนิเลาะ
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๑๔๕ นางสาว ซีลมี อับดุลเลาะ

๑๔๖ นางสาว บุสรอ เจะสอแน

๑๔๗ นางสาว พซัละ เบ็ญยูนุ

๑๔๘ นางสาว นูรไฮดา ตาเยะ

๑๔๙ นางสาว รอยฮาน มานะ

๑๕๐ นางสาว นาดียา หะยีมะมิง

๑๕๑ นางสาว คอลีเยาะ ยะโกะ

๑๕๒ นางสาว วารุณอร อาแว

๑๕๓ นางสาว นายีลา ยูโซะ

๑๕๔ นางสาว อามีเนาะ แวยูโซ๊ะ

๑๕๕ นางสาว สายสุดา สะมะแอ

๑๕๖ นางสาว มานีซ๊ะ โซ๊ะบากอ

๑๕๗ นางสาว คูซัยณี อุม่โซ๊ะ

๑๕๘ นางสาว นูรีตา แลนิ

๑๕๙ นางสาว นูรไลลา สาและ

๑๖๐ นางสาว สุวันนา วันทอง

๑๖๑ นางสาว นูรอาซียัน วามะ

๑๖๒ นางสาว อัสมาณีย์ อาลี

๑๖๓ นางสาว นูรีซัน อาแว

๑๖๔ นางสาว พาตีเมาะ แดเดาะ

๑๖๕ นางสาว นูรีดา สามะ

๑๖๖ นางสาว นูรอาตีระห์ อูมา

๑๖๗ นางสาว ปัทมา มาซี

๑๖๘ นางสาว อีมานรอฮัมณี เจ๊ะอาบู
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๑๖๙ นางสาว นิเสรา แวมามุ

๑๗๐ นางสาว นูรฮีลาล นิเด็ง

๑๗๑ นางสาว ซูไมหย๊ะ อูเซ็ง

๑๗๒ นางสาว บีสมี เจะหามะ

๑๗๓ นางสาว อัสมะ เจ๊ะสมาแอ

๑๗๔ นางสาว ซารีนา อิบรอเฮ็ง

๑๗๕ นางสาว ซีลาละห์ สะดียามู

๑๗๖ นางสาว ณัฐนันท์ แหอะหลี

๑๗๗ นางสาว ฮายาตี โตะกีแม


















