
ล ำดับ เลขที่สมัคร โรงเรียน
1 13803 นาย กามารุสซามาน เจะมะ แสงธรรมวทิยา 
2 13806 นาย ซกูอรนยั มะอาแซ แสงธรรมวทิยา
3 13807 นาย ไซภดูีน เจ๊ะหะ แสงธรรมวทิยา
4 13808 นาย นากีซู หะยีมามะ แสงธรรมวทิยา
5 13810 นาย มฮ ามดัซะห์โรล มะเย็ง แสงธรรมวทิยา
6 13815 นาย มฮู าหมดั นาพี แสงธรรมวทิยา
7 13818 นาย ยามาลลดุดีน มาหะมะเด็ง แสงธรรมวทิยา
8 13819 นาย รอมนั แวนุ แสงธรรมวทิยา
9 13823 นาย แวอิลฮ า แวสะมะแอ แสงธรรมวทิยา
10 13824 นาย อภิสิทธ์ิ เล๊าะ แสงธรรมวทิยา
11 13825 นาย อลนั ยะโกะ แสงธรรมวทิยา
12 13829 นาย อสัรี สามะ แสงธรรมวทิยา
13 13832 นาย อาบบูากา ยนูุ๊ แสงธรรมวทิยา
14 13837 นาย อิมรอน มือลี แสงธรรมวทิยา
15 13838 นาย เอรมี มาสากี แสงธรรมวทิยา
16 13853 นาย มาหามะดานิส เปาะวอ แสงธรรมวทิยา
17 13855 นาย มหูมัหมดัอสุมนั สาแมบากอ แสงธรรมวทิยา
18 13871 นาย อสัรี สายอตลูง แสงธรรมวทิยา
19 13897 นาย รีดวูนั ประดู่ แสงธรรมวทิยา
20 13909 นาย อรัฟันดี อีซอ แสงธรรมวทิยา
21 13966 นาย ส ารวย บินหมี แสงธรรมวทิยา
22 007 นาย ซมัสรีู สีน านงุ บ้านเกาะสะท้อน
23 068 นาย ไซฟลูบกัรี ยายอ บ้านตือระมิตรภาพที่ 172
24 029 นาย ฟารีคาณ หะยีดรอแม ดารุสสาลาม
25 008 นาย ฟิรดาว ยามา แสงธรรมวทิยา
26 034 นาย รอมฎอน มามะ รอมาเนีย
27 090 นาย รอห์มนั ดาโอะ รอห์มานียะห์
28 088 นาย วาฟาอดูีน มาหะมะ ดารุสสาลาม
29 011 นาย สไุลมาน มะสาแม การศกึษานอกระบบสไุหงโก-ลก
30 099 นาย อากิล วามะ บ้านมโูนะ
31 030 นาย อาหาหมดัมาลีกี ดาเลง บ้านเกาะสะท้อน
32 067 นาย ฮมัดนั มซูอ บ้านตือระมิตรภาพที่ 172

ช่ือ-สกุล

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4/1     ปีกำรศึกษำ 2556 (สำยวิทยำศำสตร์)



ล ำดับ เลขที่สมัคร โรงเรียน
1 13489 นางสาว กอยรียะ มะอีซอ แสงธรรมวทิยา
2 13492 นางสาว ซลัมีซา หะมะ แสงธรรมวทิยา
3 13494 นางสาว ซาแฮรา แจะ แสงธรรมวทิยา
4 13495 นางสาว ซีตีฮายา เจ๊ะมซูอ แสงธรรมวทิยา
5 13498 นางสาว นิดา โต๊ะดาม แสงธรรมวทิยา
6 13500 นางสาว นรูอาร์ฟีดา สาแหล๊ะ แสงธรรมวทิยา
7 13501 นางสาว นรูฮายาตี อาแว แสงธรรมวทิยา
8 13503 นางสาว นรููกสัตีรา สาเม๊าะ แสงธรรมวทิยา
9 13504 นางสาว โนรเลียวาตี บินยโูซ๊ะ แสงธรรมวทิยา
10 13510 นางสาว มารีนี เจ๊ะอาแว แสงธรรมวทิยา
11 13514 นางสาว รอฟีดา ซาแล แสงธรรมวทิยา
12 13519 นางสาว สาวกิา บซูา แสงธรรมวทิยา
13 13524 นางสาว อาณีซา่ กือเตะ แสงธรรมวทิยา
14 13529 นางสาว ฮสุนา เจ๊ะสะมะแอ แสงธรรมวทิยา
15 13531 นางสาว การีม๊ะ บินมาหะมะ แสงธรรมวทิยา
16 13535 นางสาว ซยัลาณีย์ ดาโอ๊ะ แสงธรรมวทิยา
17 13536 นางสาว ซารียา บยูา แสงธรรมวทิยา
18 13537 นางสาว ซีตีนรูซีลาวาตี แซยปูา แสงธรรมวทิยา
19 13539 นางสาว ซไูฮรา มหามะยามู แสงธรรมวทิยา
20 13540 นางสาว ไซนบั อารง แสงธรรมวทิยา
21 13542 นางสาว นอร์อาตีก๊ะ บือราเฮง แสงธรรมวทิยา
22 13543 นางสาว นซัริน บินมะแซ แสงธรรมวทิยา
23 13544 นางสาว นาซฮูา อบัดลุเลาะห์ แสงธรรมวทิยา
24 13547 นางสาว นิซซูนัตี สาระสีนา แสงธรรมวทิยา
25 13549 นางสาว นิอาซีซะห์ นิกือจิ แสงธรรมวทิยา
26 13550 นางสาว นรูมสุตากีมา ดอเลาะ แสงธรรมวทิยา
27 13551 นางสาว นรูฮายาดี อาแวเต๊ะ แสงธรรมวทิยา
28 13553 นางสาว โนรวาตี โตะลาลา แสงธรรมวทิยา
29 13557 นางสาว มารพีซา อบัดลุเลาะ แสงธรรมวทิยา
30 13559 นางสาว มนีูเราะห์ ยือแมง แสงธรรมวทิยา
31 13561 นางสาว วรีดา มะแซ แสงธรรมวทิยา
32 13566 นางสาว อษิลา แวสมะแอ แสงธรรมวทิยา
33 13568 นางสาว อามานี ดารอมิง แสงธรรมวทิยา
34 13569 นางสาว ฮาซามี สารีกะ แสงธรรมวทิยา
35 14080 นางสาว นรูฮดูา ยโูซ๊ะ แสงธรรมวทิยา
36 13571 นางสาว จสัมี ดาเลโบ๊ะ แสงธรรมวทิยา
37 13578 นางสาว นิโรฮายา หนิอารง แสงธรรมวทิยา
38 13580 นางสาว นรูฟาตีน มาลากะ แสงธรรมวทิยา
39 13583 นางสาว นรัูยดา ยโูซะ แสงธรรมวทิยา
40 13585 นางสาว นลูฮาฟีกา มาสากี แสงธรรมวทิยา
41 13588 นางสาว โนร์อาซีลา อบัดลุรอเสะ แสงธรรมวทิยา
42 13589 นางสาว โนรีดา อาแซ แสงธรรมวทิยา
43 13591 นางสาว ฟาตีฟ อมูา แสงธรรมวทิยา
44 13595 นางสาว มสัสิกา สือแม แสงธรรมวทิยา

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4/2     ปีกำรศึกษำ 2556 (สำยวิทยำศำสตร์)
ช่ือ-สกุล



ล ำดับ เลขที่สมัคร โรงเรียน
1 13597 นางสาว รูมานิง อามะ แสงธรรมวทิยา
2 13598 นางสาว โรสมีรา มะเย็ง แสงธรรมวทิยา
3 13599 นางสาว วาตี ดาโอ๊ะ แสงธรรมวทิยา
4 13601 นางสาว แวนรุอกัมา แวรอดิง แสงธรรมวทิยา
5 13603 นางสาว ศรุตา ลาเต๊ะ แสงธรรมวทิยา
6 13610 นางสาว ซลัวานี ดาโอ๊ะ แสงธรรมวทิยา
7 13612 นางสาว ซีรา แยนา แสงธรรมวทิยา
8 13613 นางสาว ซซูานา มะอาเดะ แสงธรรมวทิยา
9 13615 นางสาว นาเดีย หามะ แสงธรรมวทิยา
10 13619 นางสาว นรุหาวาตี ดือเล๊าะ แสงธรรมวทิยา
11 13622 นางสาว นรูฮายาตี เซ๊ะ แสงธรรมวทิยา
12 13623 นางสาว นรัูยณี บินสามะแอ แสงธรรมวทิยา
13 13629 นางสาว ฟิรณี สนิ แสงธรรมวทิยา
14 13642 นางสาว อสัวานี อารง แสงธรรมวทิยา
15 13644 นางสาว อามีนะห์ ดือราแม แสงธรรมวทิยา
16 13649 นางสาว กญัญารัตน์ อาแว แสงธรรมวทิยา
17 13651 นางสาว สีตีซารอห์ ดอเลาะ แสงธรรมวทิยา
18 13653 นางสาว ซวูยับ๊ะ เจ๊ะกอ แสงธรรมวทิยา
19 13656 นางสาว โซเฟีย สาและ แสงธรรมวทิยา
20 13664 นางสาว นรููลอาฟีฟะห์ หะมะ แสงธรรมวทิยา
21 13670 นางสาว มาเรียตี จิหม๊ิ แสงธรรมวทิยา
22 13680 นางสาว สานียะห์ สะปากอ แสงธรรมวทิยา
23 13686 นางสาว อาดีลา ยายอ แสงธรรมวทิยา
24 13688 นางสาว การีมะห์ ยาการียา แสงธรรมวทิยา
25 13692 นางสาว ชชัวานี แวมหุะมะ แสงธรรมวทิยา
26 13695 นางสาว ซรีูยานา กาเซ็ง แสงธรรมวทิยา
27 13696 นางสาว ซไูรดา ดาโอ๊ะ แสงธรรมวทิยา
28 13706 นางสาว นรููลอสัมา อาบะ แสงธรรมวทิยา
29 13709 นางสาว ปาดีละห์ สะแต แสงธรรมวทิยา
30 13722 นางสาว อาแอเสาะ ดือเลาะ แสงธรรมวทิยา
31 13723 นางสาว อิสวารา ดอเล๊าะซีเม๊าะ แสงธรรมวทิยา
32 13727 นางสาว กสัมีรา อาลี แสงธรรมวทิยา
33 13730 นางสาว ซลัวานี ยโูซ๊ะ แสงธรรมวทิยา
34 13739 นางสาว นฟูาซีรา สะมะแอ แสงธรรมวทิยา
35 13740 นางสาว นรูซฮูาดา เจ๊ะมะ แสงธรรมวทิยา
36 13741 นางสาว นรูฮาซีกิม อาดอละ แสงธรรมวทิยา
37 13742 นางสาว นรูฮาปีก๊ะ หะมะ แสงธรรมวทิยา
38 13743 นางสาว นรูฮีลมี ดอเลาะ แสงธรรมวทิยา
39 13746 นางสาว โนรอารฟะห์ ดอเลาะห์ แสงธรรมวทิยา
40 13747 นางสาว โนรฮาฟีซะ ฮะแว แสงธรรมวทิยา
41 13748 นางสาว โนรีซา ดือราแม แสงธรรมวทิยา
42 13754 นางสาว ฟิตเราะห์ อาแว แสงธรรมวทิยา
43 13755 นางสาว รอฮายู สือแม แสงธรรมวทิยา
44 13758 นางสาว วนันรุมา วากอ แสงธรรมวทิยา

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4/3     ปีกำรศึกษำ 2556 (สำยวิทยำศำสตร์)
ช่ือ-สกุล



ล ำดับ เลขที่สมัคร โรงเรียน
1 13759 นางสาว วลีดานี อีซอ แสงธรรมวทิยา
2 13762 นางสาว อรัฟะห์ วาฮะ แสงธรรมวทิยา
3 13765 นางสาว ฮาลีม๊ะ มหูะมะเย็ง แสงธรรมวทิยา
4 13767 นางสาว กลัยา สาเม๊าะ แสงธรรมวทิยา
5 13778 นางสาว นรีูดา เจ๊ะนุ แสงธรรมวทิยา
6 13786 นางสาว ฟัทมา อาเด๊ะ แสงธรรมวทิยา
7 14074 นางสาว นรีูย์ โตะลอเมาะ แสงธรรมวทิยา
8 035 นางสาว กิฟลานี แวหามะ อิสลามโต๊ะนอ
9 062 นางสาว ซากีย๊ะห์ อเูซ็ง ดารุสสาลาม
10 031 นางสาว ซาร์รีนา ตนัยีนายู สมานมิตรวทิยา
11 024 นางสาว ซไูฮลา บือซา บ้านลาแล
12 092 นางสาว โซเฟียร์ มามะ แสงธรรมวทิยา
13 015 นางสาว โซเฟียร์ เจ๊ะลีเย๊าะ อตัตรักียะห์อิสลามียะห์
14 066 นางสาว นอร์ฟาซีฮา อเูซ็ง แสงธรรมวทิยา
15 021 นางสาว นสัรานี เจ๊ะสือแม บ้านเกาะสะท้อน
16 094 นางสาว นาซีบะห์ สาลี ดรุณศาสน์วทิยา
17 079 นางสาว นาซีอะ มาลายา บ้านตือระมิตรภาพที่ 172
18 064 นางสาว นร์ุอสัมสั เจ๊ะอารง ดารุสสาลาม
19 063 นางสาว นร์ูซไูฮลา สนิ ดารุสสาลาม
20 046 นางสาว นรูปันณีย์ เจ๊ะอาแซ ดารุสสาลาม
21 093 นางสาว นรูอีมาน กะสเูมาะ ดรุณศาสน์วทิยา
22 038 นางสาว นรูฮยัซะฮ์ กรุูน บกิูตอิสลามียะห์
23 054 นางสาว นรูฮากีมา สะมะแอ แสงธรรมวทิยา
24 020 นางสาว นรูฮาซีกีน สาและ บ้านเกาะสะท้อน
25 037 นางสาว นรูฮาฟีซา อแูล แสงธรรมวทิยา
26 040 นางสาว ฟาดีละห์ มามุ บกิูตอิสลามียะห์
27 048 นางสาว ฟารฮานา อเูซ็ง รอมาเนีย
28 053 นางสาว ฟาระห์ อเูซ็ง แสงธรรมวทิยา
29 070 นางสาว มารีนา แยเล๊าะ บ้านเจาะเกาะ
30 076 นางสาว มารียานา่ เจ๊ะเลาะ อตัตรักียะห์อิสลามียะห์
31 051 นางสาว มสุลีมะห์ ลาเตะ แสงธรรมวทิยา
32 050 นางสาว มสูลีมา ดอเล๊าะ แสงธรรมวทิยา
33 045 นางสาว รุสนาณี หะยีมะยิ ดารุสสาลาม
34 002 นางสาว ไลลา มซูอ บ้านตะเหลีย่ง
35 100 นางสาว วนันรูฟัสริน แวยหูนั แสงธรรมวทิยา
36 061 นางสาว แวยไูรดา เปาะซา ดารุสสาลาม
37 102 นางสาว ศนัสนีย์  สะแปอิง บ้านมโูนะ
38 001 นางสาว โศรญา หลงัจิ ดารุลอลูมู
39 056 นางสาว อลัฟาตีฮะห์ โต๊ะละ อลัอิสลามียะห์
40 016 นางสาว อสัมานี อาแวนุ บ้านปโูป๊ะ
41 004 นางสาว อาซานิง เจ๊ะสะแลแม บ้านตะเหลีย่ง
42 019 นางสาว อาซียนั สือแม บ้านปโูป๊ะ
43 017 นางสาว อาสลีณา บือราเฮง บ้านปโูป๊ะ

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4/4    ปีกำรศึกษำ 2556 (สำยวิทยำศำสตร์)
ช่ือ-สกุล



     ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4/5    ปีกำรศึกษำ 2556 (หลักสูตร ICT-สำยวิทยำศำสตร์)

ล ำดับ เลขที่สมัคร
1 0007 น.ส. ฮสัลินดา ปาติ
2 0032 น.ส. อฟัวาณี เจะสะนิ
3 0021 น.ส. อาเดียณี กาแบ
4 0017 น.ส. นรูมาวาตี อเูซ็ง
5 0036 น.ส. ซบัรีนา สาเม๊าะ
6 0002 น.ส. มกักียะห์ ยาเร๊าะสาอี
7 0003 น.ส. ฟาซีรา มามะ
8 0008 น.ส. คสันีรา อสุมนั
9 0024 น.ส. มาลิสา ดรอแม
10 0040 น.ส. ฮานาน ดอเลาะ
11 0010 น.ส. โรสลีนา ดาฮารี
12 0018 น.ส. รุสนีตา มามะ
13 0042 น.ส. นาตาซา่ บินมะดีเย๊าะ
14 0004 น.ส. ฮาลีเม๊าะ อาแวกือจิ
15 0016 น.ส. โนรอรัฟ๊ะ ดอเล๊าะ
16 0038 น.ส. ซฮูยัละห์ มะดาโอะ
17 0031 น.ส. ฮีดาย๊ะห์ เจ๊ะอีซอ
18 0013 น.ส. ปวรรณรัตน์ เพ็งเปาะละ
19 0034 น.ส. จสัมิน ธารีสืบ
20 0049 น.ส. นร์ูลีนา มะรอเสะ
21 0043 น.ส. อสัมีรา มะยโูซะ
22 0033 น.ส. มณีูเราะฮ์ บินมือเยาะ
23 0037 น.ส. คอดีเยาะ อีแต
24 0039 น.ส. อยานี เล๊าะเสะ
25 0006 น.ส. ซซัวานี แวมหุะมะ
26 0048 น.ส. นรูฟาตีน มาลากะ
27 0005 น.ส. รอมือละ แวมามะ
28 0035 น.ส. ซฟีูยะห์ มซูอ

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ เลขที่สมัคร โรงเรียน
1 13804 นาย ชากิร อารง แสงธรมวทิยา
2 13816 นาย มฮู าหมดัชารีฟ ดือลง แสงธรมวทิยา
3 13830 นาย อสัเร็ง มามะ แสงธรมวทิยา
4 13849 นาย บิสรูอาฟี มีเต๊ะ แสงธรมวทิยา
5 13857 นาย มฮูมัหมดัคอซาฟี ดือเร๊ะ แสงธรมวทิยา
6 13860 นาย ยสูรี อาแว แสงธรมวทิยา
7 13873 นาย อามานะ อเูซ็ง แสงธรมวทิยา
8 13876 นาย อีลยาน ยโูซ๊ะ แสงธรมวทิยา
9 13880 นาย ฮาฟิสกรัน ยโูซ๊ะ แสงธรมวทิยา
10 13887 นาย ซไูฮมี สะมะแอ แสงธรมวทิยา
11 13888 นาย ฐานนัท์ ฮามะสาและ แสงธรมวทิยา
12 13891 นาย มาหามะสกุรี หามะ แสงธรมวทิยา
13 13898 นาย วนัอิกรอน มะเย็ง แสงธรมวทิยา
14 13908 นาย อฟันนัต์ สาแม แสงธรมวทิยา
15 13910 นาย อลัไฟรี เจ๊ะแว แสงธรมวทิยา
16 13911 นาย อาซรอย มะนาวี แสงธรมวทิยา
17 13912 นาย อาดิบ แบเล๊าะ แสงธรมวทิยา
18 13914 นาย อานสั มหูะมะเย็ง แสงธรมวทิยา
19 13972 นาย อสัมนัต์ สาและ แสงธรมวทิยา
20 13916 นาย ซอดีกีน ดอเลาะ แสงธรมวทิยา
21 13918 นาย ตามีซี แมเราะยาลา แสงธรมวทิยา
22 13919 นาย ธีรวฒิุ อาแวหะมะ แสงธรมวทิยา
23 13920 นาย บญุยามิน รอเสะ แสงธรมวทิยา
24 13923 นาย มะดาวี อาเยาะแซ แสงธรมวทิยา
25 13924 นาย มสุลิม สะมาแอ แสงธรมวทิยา
26 13927 นาย มฮู ามดัอฏัฮา บินสาหะ แสงธรมวทิยา
27 13929 นาย ริฎวลั สานานะอะ แสงธรมวทิยา
28 13934 นาย อลาวทิธ์ สาแลแม แสงธรมวทิยา
29 13936 นาย อบัดลุบาซิต อาแวสะนิ แสงธรมวทิยา
30 13945 นาย อซุมนั มะยิด แสงธรมวทิยา
31 13947 นาย ฮาผีซี เลาะมะ แสงธรมวทิยา
32 13957 นาย พาอิส เจ๊ะนุ แสงธรมวทิยา

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4/6    ปีกำรศึกษำ 2556 (สำยศิลป์ค ำนวณ)

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ เลขที่สมัคร โรงเรียน
1 13493 นางสาว ซาลีนีย์ ดือเระ แสงธรรมวทิยา
2 13520 นางสาว สนุนัทา ยโูซ๊ะ แสงธรรมวทิยา
3 13546 นางสาว นารีมะห์ หะยีวอฮิง แสงธรรมวทิยา
4 13552 นางสาว โนรนาซฮูา บินแจะ แสงธรรมวทิยา
5 13554 นางสาว โนรอาฟีรา เจ๊ะเลาะ แสงธรรมวทิยา
6 13555 นางสาว ฟาซีลา อาแซ แสงธรรมวทิยา
7 13562 นางสาว สีตีนอ ยะโกะ แสงธรรมวทิยา
8 13564 นางสาว สวุานนัท์ อบัดลุรอโซ แสงธรรมวทิยา
9 13565 นางสาว สไุหลา มามะ แสงธรรมวทิยา
10 13567 นางสาว อาตีกะห์ หะยีมะนาอิง แสงธรรมวทิยา
11 13594 นางสาว ภาสิณี เจ๊ะดาโอ๊ะ แสงธรรมวทิยา
12 13616 นางสาว นิรอฮีมะห์ สะอิ แสงธรรมวทิยา
13 13624 นางสาว นรุูลฮซุนา หะมะ แสงธรรมวทิยา
14 13631 นางสาว มาสมีรา ยมูะโซ แสงธรรมวทิยา
15 13632 นางสาว ยามีละ บือราเฮ็ม แสงธรรมวทิยา
16 13636 นางสาว โรสมีนี มามะ แสงธรรมวทิยา
17 13645 นางสาว อามีเนาะ หะยีอบัดลุเราะมนั แสงธรรมวทิยา
18 13647 นางสาว อาอีเซาะ กสูหุลง แสงธรรมวทิยา
19 13652 นางสาว ซรีูยา ดารามานะ แสงธรรมวทิยา
20 13654 นางสาว ซฮูายลา สะแมะ แสงธรรมวทิยา
21 13666 นางสาว โนรี มะเซ็ง แสงธรรมวทิยา
22 13672 นางสาว มนีูเราะห์ มเย็ง แสงธรรมวทิยา
23 13674 นางสาว รุสนานี วอฮะ แสงธรรมวทิยา
24 13678 นางสาว แวซรีูนา แวเยะ แสงธรรมวทิยา
25 13679 นางสาว แวนาปีซะ แวยโูซ๊ะ แสงธรรมวทิยา
26 13684 นางสาว ฮสัมีรา ปิ แสงธรรมวทิยา
27 13699 นางสาว นรุอาซิกีน บือซา แสงธรรมวทิยา
28 13702 นางสาว นรูฮายาตี อมูา แสงธรรมวทิยา
29 13711 นางสาว ไยตง สะแต แสงธรรมวทิยา
30 13713 นางสาว รอฮานา สาระสีนา แสงธรรมวทิยา
31 13715 นางสาว รูซีตา มะเซ็ง แสงธรรมวทิยา
32 13719 นางสาว อาซีรา ยโูซะ แสงธรรมวทิยา
33 13721 นางสาว อามีเน๊าะ ดือเลาะ แสงธรรมวทิยา
34 13724 นางสาว อมุมีอยัมาน มามะ แสงธรรมวทิยา
35 13728 นางสาว เจ๊ะเซาะ เจ๊ะเลาะ แสงธรรมวทิยา
36 13729 นางสาว ซมัซีย๊ะ อาแว แสงธรรมวทิยา
37 13737 นางสาว นาตาซา มะวเีด็ง แสงธรรมวทิยา
38 13744 นางสาว นรููฮิดายะห์ ยา แสงธรรมวทิยา
39 13749 นางสาว ประกาย ยโูซะ แสงธรรมวทิยา
40 13768 นางสาว ซาลีลา เง๊าะ แสงธรรมวทิยา
41 13769 นางสาว ซเูรลา เจ๊ะมะ แสงธรรมวทิยา
42 13771 นางสาว ซไูรดา บกูุ๊ แสงธรรมวทิยา
43 13775 นางสาว นอรซีลา นาแว แสงธรรมวทิยา
44 13777 นางสาว นปูาตีฮะห์ ดอรอแม แสงธรรมวทิยา

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4/7   ปีกำรศึกษำ 2556 (สำยศิลป์ค ำนวณ)
ช่ือ-สกุล



ล ำดับ เลขที่สมัคร โรงเรียน
1 13850 นาย ฟัครูลรอซซี มามะ แสงธรมวทิยา
2 13953 นาย ซกูรันยั บินสอเลาะ แสงธรมวทิยา
3 13930 นาย แวอสัรี แวสะมะแอ แสงธรมวทิยา
4 13946 นาย ฮาเซ็ม มะ แสงธรมวทิยา
5 13950 นาย ซารูวณั อาแว แสงธรมวทิยา
6 13951 นาย ซารูวนั วามะ แสงธรมวทิยา
7 13962 นาย มหู ามดัซอบรี ดือเระ แสงธรมวทิยา
8 13964 นาย ลกุมมัส์ แยนา แสงธรมวทิยา
9 087 นาย ซบักีย์ ดาโอ๊ะ แสงธรรมวทิยา
10 086 นาย ซกีูพลี สะแลแม แสงธรรมวทิยา
11 069 นาย ซลูกีฟลี สามะแอ นะห์ฎอฏลูอิสลาฮียะห์
12 014 นาย ทสันอ ตาลีหะ แสงธรรมวทิยา
13 097 นาย ฟรุกอน มามะ ดารุสสาลาม
14 072 นาย ไฟศาส สะอุ บ้านเจาะเกาะ
15 028 นาย มบูารอก เลาะกะอะ ดารุสสาลาม
16 009 นาย มฮูมัมดัฮซัวณั วาโด อิสลามอนศุาสน์
17 098 นาย สไุลมนั อเูซ็ง ดารุสสาลาม
18 013 นาย อภินนัท์ อาแวนุ แสงธรรมวทิยา
19 010 นาย อดันนั โซะโก บ้านบาโงกือเต
20 055 นาย อลัยซูฟุ เจ๊ะแต แสงธรรมวทิยา
21 095 นาย อสัรอย มะนอ แสงธรรมวทิยา
22 023 นาย อาซือมาน อเูซ็ง แสงธรรมวทิยา
23 018 นาย อาฟฟัน เจ๊ะอาแซ อลัอิสลามียะห์
24 005 นาย อาฟิส ลาเต๊ะ แสงธรรมวทิยา
25 085 นาย อารีฟ อาบ๊ะ ดารุสสาลาม
26 006 นาย อาลีวนั ปลูา แสงธรรมวทิยา
27 039 นาย อิสกนัดา เจ๊ะอเูซ็ง อิสลามอนศุาสน์
28 033 นาย อีลมี ดอแม ดีนนียะห์ อิสลามียะห์
29 071 นาย ไอดี ลาเต๊ะ บ้านเจาะเกาะ
30 096 นาย ฮาดมั ยโูซ๊ะ ดารุสสาลาม

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4/8   ปีกำรศึกษำ 2556 (สำยศิลป์ภำษำ)

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ เลขที่สมัคร โรงเรียน
1 13513 นางสาว ยสัมิน มกัตาร์ แสงธรรมวทิยา
2 13662 นางสาว นรูอกัมา มะเซ็ง แสงธรรมวทิยา
3 13665 นางสาว โนรฮาซีกีนร์ เล๊าะ แสงธรรมวทิยา
4 13667 นางสาว ฟิฏเราะห์ การียา แสงธรรมวทิยา
5 13689 นางสาว เกาซรั เจ๊ะเด๊ะ แสงธรรมวทิยา
6 13698 นางสาว ดรุณี บินนุ แสงธรรมวทิยา
7 13708 นางสาว โนราซะห์ เจ๊ะอาแซ แสงธรรมวทิยา
8 13718 นางสาว สริุยา ลอหงิ แสงธรรมวทิยา
9 13731 นางสาว ซาลีดา ยะโก๊ะ แสงธรรมวทิยา
10 13733 นางสาว ซฮูาดา เจ๊ะเต๊ะ แสงธรรมวทิยา
11 13735 นางสาว นาซือเราะ เจ๊ะหมะ แสงธรรมวทิยา
12 13738 นางสาว นารยิฮา เจ๊ะสานิ แสงธรรมวทิยา
13 13750 นางสาว ปาตีเมาะ มะนอ แสงธรรมวทิยา
14 13752 นางสาว ปาตีฮะห์ มะ แสงธรรมวทิยา
15 13781 นางสาว โนร์อยั อาแวสือแม แสงธรรมวทิยา
16 13785 นางสาว ฟาตอน๊ะ ยะปา แสงธรรมวทิยา
17 13788 นางสาว ฟาร่า ยะโก๊ะ แสงธรรมวทิยา
18 13795 นางสาว รุสมานีตา บินมซูอ แสงธรรมวทิยา
19 13796 นางสาว สามีล๊ะ เจ๊ะบือราเฮ็ม แสงธรรมวทิยา
20 13800 นางสาว ฮสุนา เละ แสงธรรมวทิยา
21 043 นส ซาลีนี บือราเฮง แสงธรรมวทิยา
22 044 นส ซรีูตา มะยโูซะ บ้านปโูป๊ะ
23 101 นส ซไูฮลา บือซา บ้านจะแนะ
24 074 นส ดารุณี สาและ บ้านเจาะเกาะ
25 077 นส นสุมีซา ยะโก๊ะ แสงธรรมวทิยา
26 075 นส นรูไอ มสุตอรปา บ้านตือระมิตรภาพที่ 172
27 027 นส นรุูลอามีรา สาและ บ้านปโูป๊ะ
28 032 นส นรููลฮดูา เต็งปะราแม บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ ๒๒๓
29 042 นส โนรมี ดอรอแม แสงธรรมวทิยา
30 057 นส ปักรียะห์ เจ๊ะฆอ แสงธรรมวทิยา
31 025 นส ฟาตีฮะห์ เจ๊ะอมูา แสงธรรมวทิยา
32 049 นส มนีูเร๊าะห์ มะสาแม ดาราวทิยา
33 052 นส รุสมาวาตี และ แสงธรรมวทิยา
34 058 นส วาฟัด เจ๊ะปิ บ้านโคก
35 078 นส สารีนา สะนิ บ้านตือระมิตรภาพที่ 172
36 080 นส สีตีอยัซะห์ การียา แสงธรรมวทิยา
37 003 นส อาตีก๊ะ เฮ็งสานะ บ้านตะเหลีย่ง
38 047 นส อาอีดะห์ กามะลอ ดารุสสาลาม
39 022 นส อไุรรัตน์ มะลี บ้านบเูกะตา
40 073 นส อสุนามหัณี สาเมาะ บ้านเจาะเกาะ
41 082 นส ฮาบีบะ บากา บ้านตือระมิตรภาพที่ 172
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