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1 นางสาว ธญัลักษณ์ เที่ยงท า

2 นางสาว ไปรมา อุปะทะ

3 นางสาว นรีนาถ ทานกระโทก

4 นางสาว สุภาวดี จันปญัญา

5 นางสาว กฤติยาภรณ์ เพชรจ้อง

6 นาง กาญจนา โคตรเจริญ

7 นาง พรรณี หม่องแฉ

8 นางสาว วลัปพชัญ์ วริทธิพ์พิฒั

9 นางสาว สุวภิา เบา้ทอง

10 นาง เพชรลดา จาบบาล

11 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบตัร

12 นางสาว นิ่มนวล ปราชญ์เฆษ

13 นาย ถวลัย์ ฤกษง์าม

14 นาย อาณัติ ค าสม

15 นางสาว อาดีลา บอืราเหง็

16 นางสาว ปยิะนุช แพงวงศ์

17 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ

18 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม

19 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล

20 นาง วรรณดี สุวรรณกุล

21 นางสาว ชมพู่ ฤทธิดี์

22 นางสาว สุพตัรา ภู่พะเนียด

23 นางสาว วนัเพญ็ เนตรโสภา

24 นาง อุบลพรรณ มั่งค่ัง

25 นางสาว จันทร์จิรา ถมจอหอ

26 นางสาว กิตติยา พกิุลทอง

27 นางสาว พชัราภรณ์ จ าปาบรีุ

28 นางสาว ศิริวมิล มุขรัตน์

29 นาย พทิกัษช์น บญุสินชัย

30 นางสาว โซไลดา มะหมัด
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31 นางสาว สุวนันท์ จันยะ

32 นางสาว กุลณรีย์ ภกูิ่งเงิน

33 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวงั

34 นางสาว ณัฐธยาน์ ช่วยดี

35 นางสาว ปณุยนุช เบญ็มาส

36 นางสาว กานต์สินี ชุ่มเรืองศรี

37 นาย ปองพล สืบพงษ์

38 นางสาว พงศ์สุนันท์ สุพงศ์

39 นางสาว สารีปะ๊ เจะฮะ

40 นางสาว สินีนาถ บญุยัง

41 นางสาว สุฏารัตน์ หมัดอาดัม

42 นาย อรรถกานต์ พมิพว์งศ์

43 นางสาว กัญญาณัฐ ผลเดช

44 นางสาว โชติรัตน์ รอดเกตุ

45 นางสาว ซาฟเีราะ มายุดิน

46 นาย นิชากร จันทร์เสนา

47 นางสาว อรปรียา สิทธิ

48 นางสาว ณิชกานต์ วงศ์วาน

49 นางสาว พศิชนก สีนุย

50 นางสาว อาภรณ์ หลังยาหน่าย

51 นาย ประกาย ชาวส้าน

52 นางสาว สุดารัตน์ มะนอ

53 นางสาว ธญัรดา นาคสังข์

54 นาย ธรีบลูย์ อมรพศิาลมิตร

55 นางสาว สะมีมี่ย์ สะอุ

56 นาย ธนวฒัน์ แสงสุนานนท์

57 นางสาว สุนิษา แสนลาด

58 นางสาว รอยมี่ อ้าสะกะละ

59 นางสาว สิรินดา รอดชุม

60 นางสาว นุสรา สะมะแอ
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61 นางสาว ฉัตรทพิย์ เนียมปาน

62 นางสาว อัชฎาพรรณ ดวงปฏิ

63 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร

64 นางสาว แววตา บุ้งทอง

65 นางสาว ไพลิน บคูะธรรม

66 นางสาว กนกอร วชิัย

67 นางสาว กิ่งกมล เรืองสวสัด์ิ

68 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม

69 นาย คณิตกรณ์ บญุอาจ

70 นาย ครรชิต ค าขาว

71 นางสาว จันนิราภรณ์ วนัทาพรหม

72 นางสาว จิราภรณ์ มาตราช

73 นางสาว ฉัตรลดา หงษว์ลัิย

74 นางสาว ชไมพร มุงคุณ

75 นาย ชินวตัร อิ่มระร่ืน

76 นาย ชุมพล ศิลปชัย

77 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม

78 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์

79 นางสาว ทพิยมนตร์ เปาปา่

80 นางสาว ธนิดา สมภาร

81 นางสาว นิโลบล เลิศชาญ

82 นางสาว นุสฮูดา ปฏญิญานุสรณ์

83 นางสาว พรนภา พอ่ศรีชา

84 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์

85 นาย พรหมพทิกัษ์ โกศัลวฒัน์

86 นาย พนัธวชั แง่ไชย

87 นางสาว ภทัราพร ลาภรัตน์

88 นางสาว รัชนีภรณ์ นิลนนท์

89 นางสาว รุ่งทวิา โททสัสา

90 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ
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91 นางสาว สุชานารถ วนิทะไชย

92 นางสาว สุดาทพิย์ เบญมาตย์

93 นางสาว อรวรรณ บญุทวี

94 นางสาว อัจฉรา ทาต๊ิบ

95 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ

96 นาย นิพฐิพนธ์ จารุวฒันาย

97 นาย รักษติ สวนอินทร์

98 นางสาว นันทณีิ แซวกระโทก

หนา้ที ่4 จาก 4


