ประจำเดือนธันวำคม 2564
สุดำ มะปิ
นูรี หะยีบือรำเฮง
นูรุลมุอ์มีณีฯ อำละ
อัครณี สว่ำงโชติกุล
อำดิลล์ ดำโอ๊ะ
นูรนำบีลำ กำเกำะ
ภัคภร เครือทัต
นูรีดะห์ สือแม
ทัศณีย์ ศรีพรม
ยิ่งรัก เตชะอัครมหำสกุล
อัญชลี จันทร์ชนะ
สัญชัย อีแมดอสะ
ประติพงษ์ ชำเครือ
นำคินทร์ คำสุข
ผดุงเดช เจ๊ะฮะ
นูรไลมำ เปำะแว
ฟองจันทร์ ขอบขัน
อับดุลเลำะ แวมะมิง
บุญศักดิ์ สุภำวไตร
บุญน่ำ พรมสิงห์
ภัทรำนิษฐ์ ทิพย์มณี
นภำ คำเพำะ
อัสมะ วงศ์วังสุดำ
เจมี่ จุมพรม รอส
รัชพร ทบบุญ
อมรพรรณ แผลงปำน
อำทิน ชุ่มใจ
อำพร ตันแก้ว
สิทธิศักดิ์ โมง

ซำกำรียำ เจ๊ะมะ
นิคอลีเยำะ เจ๊ะนุ๊
พรทิพย์ บุญมำ
ธิดำรัตน์ บุญมำ
ทองใส นำกอก
มำรูวำน หำมิ
อุไร สิทธิเจริญ
ฟูซียะ พฤตทุ
ชุติมำ จันทร์เพชร
ปัณณพร ศรีชัยภูมิ
อำซิซะ จำรู
รอซิลำ ตำเย๊ะ
สรำรัตน์ ชมเย็น
แวรุสดี ดอเลำะ
สุไวบะห์ ลอเด็ง
นวลจันทร์ แซ่ย่ำง
เนตตำ อำมำตมนตรี
มะดำโอ๊ะ ลำบูอำบี
ภำพตะวัน สัมฤทธิ์
ริกิย๊ะ สมำน
มำรีย๊ะ วำเฮง
ภวิตรำ เหล่ำชื่นชมกุล
กูอำรฟะห์ พระศรีณวงค์
ณัฐพงษ์ ทองเนื้อแข็ง
พิเชฐ เก็งรัมย์
แสงหล้ำ ติยะกว้ำง
ศุภกิตติ์ ศรีบุญเรือง
วำสนำ มหำพรม
จักรกฤษ เกศรีสม

นำลอ ไกซิง
บุรัสกร ลำเจียกสุวรรณ
ภูริเดช ตัน
ชำลิสำ ตัน
แอนนี่ ลู
อับดุลเลำะ มะหะดุง
สิขริณฐ์ จันทร์ฉำย
บัหรี อีแมดอสะ
ภำสินี มอญงำม
นำซีบะห์ เจ๊ะโกะ
ไซหม๊ะ ไทยยำดำ
อรจิรำ ฉันชัยพัฒนำ
ณัฐฐณิชำ มูลเรือน
ศิริวรรณ วิลำวรรณ์
วรรณรัตน์ เหล่ำหงส์วิจิตร
อำรีนำ สำมะ
ธันย์วรัชญ์ โพธิรัตน์
สุจริต พันเพชร
สุกัญญำ ศรีมำตย์
รอฮำนี รอเดร์
จันทร์คำ ตัน
พำรียำนำ ดะบู
เหวิน เหว่ย เชีย
วรำภรณ์ ชมภูกำร
เอวิตรำ มำปะ
สุเพลิน ดำนุ้ย
บุญญำรัตน์ เต็นผม
พริมำ ศรีนิรัตศัย
นงนุช ทองศรีนวน

สงกรำนต์ แก้ววิเศษ
อำไพ ตัน
มำนำ เอกรัตน์
อำทิตยำ เจริญวำนิชยุบล
พวงพยอม ลุย
สำปีแย มำมะดำรียำ
ซำรีพ๊ะ สำและดิง
จิรพรรณ แสนแก้ว
ทอฝัน ชิน
ชลินทรำ รวมธรรม
นภำพร ลิม
รุ่งฤดี พิทักษ์สรยุทธ
ขอรีเยำะ มำหะมะ
สะดะห์ ดือรำแม
ดวงกมล รุ่งเรือง
เจียฮุย ปัง
จรูญรัตน์ คริสตินมิง อภิกุล
อัมพิกำร์ ปฐมวงศ์ฟ้ำงำม
อัจฉรำ อินทจินดำ
เอเล็กซำนเดอร์ อเนก โรเบอร์ท
ว๊อทส
แพรวำ เนำว์เปิ้ย
วิสนิน สุหลง
อำเหล แสนจือ
ศรีประจวบ สุตภักดิ์
สภำพร ชัยยัน
ก้อดีเย๊ำะ เจะหม้ำหลี
นวลจันทร์ แซ่เตี้ยว
ดวงกมล อิ่มเจริญ

อุสมำน ตำยำลำ
อัซซำนห์ หะยีเลำะแม
สมัย เพียรกลำง
กำรีม๊ะ ดอเลำะ
ปิ่นมณี ฮัน
ดำนิช ไวโรจน์พันธุ์
ซำกำรียำ มูฮิ
พรนภำ สวนกูล
หยิง ลังกำพิน
สมหมำย ชองวงค์หล้ำ
เอลิส ยี่ซิน ลัม
ปิยะธิดำ ชูเวน
นูรอ บำซอ
เพ็ญศรี ขัตติยะ
ฉลวย นะรำเทียม
อัจจิกร เจย์ซันกำร์
อำอิชะย์ ดอกแก้วกลำง
อริษำ ตนประเสริฐ
นวลจันทร์ ประกอบแก้ว
ศุภกำญจน์ คำพันธุ์

ยำมีละ จะนูนนพ
ชุลีพร ดีอุดมจันทร์
ดอน หอมสมบัติ
วำสนำ ลำหู่
ปิ่นปินัทธ์ จรูญจำฏพจน์
ณัติ จรูญจำฏพจน์
กีนำ เจ๊ะโซะ
รจนำ เดินเมือง
เสำร์ผิง โฮ
สะปินะ ปะจู
เจะรอหำนำ สนิ
ลักษณำ อับดุลลำห์
เบรวินท์ ไคเซง ตัน
มะดำรี สำและ
สุมำลี บุญตัน
เบญจพร เครนส์
ฤดีรัตน์ จันทหล่น
สุปรำณี ศรีแดง
พรทิพย์ วงค์จินำ
ฟ้ำใส พัดพรม

ณิชำต์ โพธิ์นำ
เกศรำภรณ์ คำน้อย
สำวิตรี นิยม
พิไลพรรณ กัปโก
ยำมีละห์ หลงลูวำ
กชำมำส แป้นเกลี้ยง
วำสนำ ดำมะณี
มณีทิพย์ เกษโมลี

ไอนี ยูโซะ
มูหัมมัดสักรี เจะซำ
อัสมำน มุสตอปำ
ซำปีนะ เจะซำ
ศศิ ปิงวงค์
วันดี กันติ๊บ
รอแพยุ มะฮะ
ศิริลักษณ์ ซู

นำบีฮะห์ เจ๊ะดือเระ
แสงจันทร์ ที
สำยทอง โฮร์
กุอำซีส๊ะ
ภัสรำ อ่ำสอน
สำกีเรำะ บำกำ
พิชญำภำ วะมะพุทธำ
อำบีดะห์ ปะแตบือแน
นอร์อำกือมำ บือรำเฮง

