
ล าดับที่

๑ นางสาว วีระยา  ทรัพย์ช่วย

๒ นางสาว กลัยรัตน์  ชูแกว้

๓ นางสาว สุธาทพิย์  สักมาศ

๔ นางสาว รวิสรา  พงศ์กระทงุ

๕ นางสาว กญัญาณัฐ  ทศจิตร

๖ นางสาว สุชาวดี  โกสีย์

๗ นางสาว ใหมซูหรี  ขุนจง

๘ นางสาว ภทัรวดี  แสตมป์

๙ นางสาว อริสา  จันทร์อทุยั

๑๐ นางสาว สุวนันท ์ อกัษรธรรม

๑๑ นางสาว สุกญัญา  รัตนพันธ์

๑๒ นางสาว ฟาตีฮะห ์ เจ๊ะเเละ

๑๓ นางสาว ขนิษฐา  ด้วงทพิย์

๑๔ นางสาว ณิชาภทัร  ชนะกลุ

๑๕ นางสาว ฉัตรนภา  รัตนมณี

๑๖ นางสาว วรัชยา  ชลวิจิตร

๑๗ นางสาว สาธิดา  ส้มแปน้

๑๘ นางสาว เปรมศิริ  จันทร์ประสิทธิ์

๑๙ นางสาว โยธกา  หมัดเบญ็แสละ

๒๐ นางสาว ภทัรวดี  รักษา

๒๑ นางสาว ธัญวรัตน์  ฤทธิรงค์

๒๒ นางสาว พัชริดา  หกราโชติ

๒๓ นางสาว กณัชมาศ ยุทธกาศ

๒๔ นางสาว ฐิติภทัร์  โอชะติน
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๒๕ นางสาว จันทร์จิรา  ศรีรัตน์

๒๖ นางสาว ณัฐณิชา  พรหมศร

๒๗ นางสาว มาเรีย  มาหอุสิลาม

๒๘ นางสาว จันจิรา  มาสโทจิตร์

๒๙ นางสาว บบุผาชาติ  หอ่หุ้ม

๓๐ นางสาว พัชรพรรณ  มีบตุรสม

๓๑ นางสาว ณัฐกานต์  รักดี

๓๒ นางสาว ภทัราภรณ์  พรหมแกว้

๓๓ นางสาว สริตา  โต๊ะละ

๓๔ นางสาว ชินาลัย  หนูปลอด

๓๕ นางสาว นารีฮัน  มะแซ

๓๖ นางสาว นูรฮีซัน  แวกาเดร์

๓๗ นางสาว ปรียา  เสมรึก

๓๘ นางสาว นัฐทชิา  อสิลาม

๓๙ นางสาว อมรรัตน์  ศรีหะรัญ

๔๐ นางสาว ชิโนรส  หนูปลอด

๔๑ นางสาว อารีรัตน์  พงพยัค

๔๒ นางสาว หทยัชนก  หมันสู

๔๓ นางสาว พัชนี  คงสังข์

๔๔ นางสาว สุภาพรรณ  อั้นมี

๔๕ นางสาว ณิดาวรรณ  กล่ินหอม

๔๖ นางสาว รักษ์สุดา  โชติสกลุ

๔๗ นางสาว นุสรา  ทองสวาด

๔๘ นางสาว สริญญา  ธานามาศ
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๔๙ นางสาว ภาวิณี  หลวงพนัง

๕๐ นางสาว วรินร าไพ  อนิทลัุกษณ์

๕๑ นางสาว วรรณนิษา  แอเด็น

๕๒ นางสาว จรรยพรรณ  สุวรรณละออง

๕๓ นางสาว ศรัญญา  แกว้ปฐมชาติ

๕๔ นางสาว เจนจิรา  รัตนะ

๕๕ นางสาว สุธิตา  ชูสิน

๕๖ นางสาว ธิดารัตน์  อาตมาตร

๕๗ นางสาว รุชดา  บญุเกษม

๕๘ นางสาว สุวนันท ์ ศรีขวัญช่วย

๕๙ นางสาว เมทนิี  คงแกว้

๖๐ นางสาว วิชชุดา  ยีสา

๖๑ นางสาว ศรีสุดา  ด าเสน

๖๒ นางสาว อภญิญา  ทองมา

๖๓ นางสาว วัชริญา  หนูเกล้ียง

๖๔ นางสาว อารียา  ปรีชา

๖๕ นางสาว จันทร์จิรา  ค าพุม

๖๖ นางสาว สุณัฐดา  นาคีเภท

๖๗ นางสาว ระเริงชล  จันทร์เมืองไทย

๖๘ นางสาว สิมาภรณ์  จงรักษ์

๖๙ นางสาว ทยิดา  จูดหอม


