
จ ำนวน ช่ือ นำมสกุล
1 นาย อับดุลฟัตตา เจ๊ะหะ
2 นางสาว อัจฉราลักษณ์ โสประดิษฐ์
3 นางสาว อัจฉรา ลิลากุด
4 นาย อะห์หมัด   ดอเล๊าะ
5 นาย อภิชัย แก้วทอง
6 นางสาว สุภาพร ศิริโสภิตกุล
7 นางสาว สุภัสสรา ขันทะสีมา
8 นางสาว สุนิสา ใจนันตา
9 นาย สุทธิภัทร เครือสาร
10 นางสาว สุดารัตน์ เพชรส่ีหม่ืน
11 นางสาว สุจิตรา ประดับศรี
12 นางสาว สิริพิมล ปล้ืมกมล
13 นาย สรวิชญ์ สมายล์
14 นางสาว ศิรินารี เลาะห์หมัด
15 นาย ศาศวัต เต๊ะวงษ์
16 นางสาว ศศิวิมล พลเย่ียม
17 นางสาว ศรสวรรค์ โสตแก้ว
18 นางสาว วิภาภรณ์ วชิมาเภท
19 นางสาว วาสนา ทิพย์ประเสริฐ
20 นางสาว วาริพินท์ุ บัวจงกล
21 นาย วรินทร มากทอง
22 นางสาว วราภรณ์   รอดสถิตย์
23 นางสาว วนัสนันท์ สุขรัตน์
24 นางสาว รุ่งทิพย์ ฉิมพลี
25 นางสาว รัตนมน เพ็ชรจันทร์
26 นางสาว รัญชิดา พุ่มเพ็ง
27 นาย มณฑล ลิขิต
28 นาย ภูธิป รุยไกรรัตน์
29 นาย ภาสุ จารุประยงค์
30 นางสาว ภัศราภรณ์ สืบศรี
31 นางสาว ภัคจิรา บรรพกาญจน์
32 นาย ฟาดิล ดอคอ
33 นางสาว ฟาเดีย เจ๊ะโม๊ะ
34 นางสาว พิมพ์มณี จุปะมัดตัง
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35 นางสาว พรรณพร ศรีพิพัฒน์ปกรณ์
36 นางสาว พรณภัสสร โภชน์เจริญ
37 นางสาว พรชิตา    บุตรมา
38 นางสาว ปารวัณ ราญรอน
39 นางสาว ปานิศา เครือสิน
40 นางสาว ปวันรัตน์ ชุ่มเกษร
41 นางสาว ปรีชญา อะกะยอง
42 นางสาว นิศาชล ทองรักษา
43 นางสาว นิภาพร วงษ์วาน
44 นางสาว นวพร    นิยมรส
45 นางสาว นริสรา กล่่าโพธ์ิ
46 นาย นพกร จันทะคูณ
47 นาย ธรรศกรณฑ์ ปะทะขีนัง
48 นาย ธนาทร พันธรธิปก
49 นางสาว ธนัชชา ชูทอง
50 นางสาว ธนภรณ์ พลวงค์ษา
51 นางสาว ดวงกมล ปรินทา
52 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์ปัน
53 นางสาว ณัฐพร โพธ์ิภูมิ
54 นางสาว ณัฐณิชา แทนบุญ
55 นางสาว ญาดา สุดประสงค์
56 นางสาว ชุติมา อินเขียว
57 นางสาว ชลิตา โชติแสงศรี
58 นางสาว ชลธิชา นาวงศ์หา
59 นางสาว ชลดา นามมาลา
60 นางสาว ชมลวรรณ สะมะแอ
61 นาย ชนินทร์ ทาชาติ
62 นางสาว ชนัญญา จงจิตร
63 นางสาว จิราวรรณ แย้มจิตร์
64 นางสาว จิราพรรณ ลาพรมมา
65 นางสาว จินตนา นารุน
66 นางสาว จิตรวรรณ แก้วบัวดี
67 นางสาว จิตรลดา จันผาย
68 นางสาว จัศมินทร์ เสริมทรัพย์
69 นางสาว ขวัญชนก ศรีสุโน
70 นาย ขจัดภัย ศึกษา
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71 นางสาว กีรติกา ทิปกะ
72 นางสาว กิติพร ขิงโพธ์ิ
73 นาย กฤษดา โสภากิติบูรณ์
74 นางสาว กฤติยาณี    ไร่รามัญ
75 นางสาว กมลวรรณ ขวัญเมือง
76 นางสาว กนกวรรณ กองเกิน
77 นางสาว ไอรดา มนต์แก้ว
78 นางสาว ไปรปรียา ตูเละ
79 นาย โชติพงศ์   ลิสวน
80 นางสาว เมธาวี น้อยสุพรรณ
81 นางสาว เบ็ญจพร ตราชู
82 นาย เฉลิมชัย    นิยมชาติ
83 นางสาว เขมธิดา เหลือทรัพย์


