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๑ นางสาว สมฤดี ค านวนจิตร

๒ นางสาว จุฬาลักษณ์ เกลียวจิตร์

๓ นาย หสันัย เภรีกลุ

๔ นางสาว ปยิธิดา รักษาศรี

๕ นางสาว ศุภสิรา คงอยู่

๖ นางสาว สุวลี แกว้หนูนา

๗ นางสาว จารุวรรณ หมาดอะด า

๘ นางสาว กรรวี ถาวรสังข์

๙ นางสาว วิยะดา สุพล

๑๐ นางสาว อรัญญา เส้งย่อง

๑๑ นางสาว สาธินี ขุนชุม

๑๒ นางสาว มาเรียม อาดตันตรา

๑๓ นางสาว เกษร เชตวรรณ์

๑๔ นางสาว จิราภรณ์ องัคะรา

๑๕ นางสาว นฤมล อนิทอง

๑๖ นางสาว ประดิษฐา อนุกลู

๑๗ นางสาว จิราภรณ์ รัตนวิเชียร

๑๘ นางสาว สุฮัยลา มอดา

๑๙ นางสาว วรนาถ มังกรฤทธิ์

๒๐ นางสาว พิชญาพร สะภะพันธุ์

๒๑ นางสาว จันทริา สัตย์ชัย

๒๒ นางสาว ขนิตฐา พันเกี่ยว

๒๓ นางสาว นาฏยา จันทรศรี

๒๔ นางสาว อยัเส๊าะ สอเดาะ
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๒๕ นางสาว มูนีรา ฮาแวยูโซะ

๒๖ นางสาว พุชนาถ ดารากยั

๒๗ นางสาว ซากนีา อาลีมะโซ

๒๘ นางสาว อาซีกนี การียา

๒๙ นางสาว ซาซียะ เจ๊ะโกะ๊

๓๐ นางสาว จุฑารัตน์ สุวรรณพิมล

๓๑ นางสาว จินดา ปลอดวงศ์

๓๒ นางสาว ฐาปนี พุฒิวณิชย์

๓๓ นางสาว เสาวลักษณ์ สว่างวงค์

๓๔ นางสาว พัฒชริดา จิตประเสริฐ

๓๕ นางสาว จันจิรา นนทเภท

๓๖ นางสาว กาญดาวดี ตันสุวรรณ์

๓๗ นางสาว อารียา จันชุม

๓๘ นางสาว ณัฐิดา ทองจินดา

๓๙ นางสาว อากลีะห์ เตะการี

๔๐ นางสาว อโณทยั แกว้คุ้มภยั

๔๑ นางสาว กฤติยาภรณ์ มีแต้ม

๔๒ นางสาว จีรวรรณ ทองตรีพันธ์

๔๓ นางสาว อามีนะ นภาพันธุ์

๔๔ นางสาว ศรัญญา สุนทร

๔๕ นางสาว นูรี ยูโซะ

๔๖ นางสาว อนุธิดา บญุมาก

๔๗ นางสาว อาภาพร ออ่นแต้ม

๔๘ นางสาว มารีหย า มรรคาเขต
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๔๙ นางสาว กาณจนา ช่างประดิษฐ์

๕๐ นางสาว เบญจพร ทุ่งสว่าง

๕๑ นางสาว ปรีญาภรณ์ เม่งบตุร

๕๒ นางสาว สาริณี สุวรรณ

๕๓ นางสาว นัฐธิยากร จันทร์เสน

๕๔ นางสาว ธันยพร จินกระวี

๕๕ นางสาว ปญัจลักษณ์ ส าเภาแกว้

๕๖ นางสาว อญัชนา พูลพิพัฒน์

๕๗ นางสาว นิรมล นวลมี

๕๘ นางสาว ธาราทพิย์ ไชยณรงค์

๕๙ นางสาว สุวนันท ์ ขอสกลุ

๖๐ นางสาว พราวแสง คุณาธรรม

๖๑ นางสาว อารียา ปงัหลีเส็น

๖๒ นางสาว ศิริวรรณ แกว้ประโชติ

๖๓ นางสาว สายไหม ปรีชา

๖๔ นางสาว นุสรินทร์ รักไทรทอง

๖๕ นางสาว สิริรัตน์ ทองออ่น

๖๖ นางสาว ลลิตา ศรีมังมาตร์

๖๗ นางสาว วรรณรัศมิ์ ผกาแกว้

๖๘ นางสาว ธันย์ชนก บญุพรหม

๖๙ นางสาว เบญจมาภรณ์ สินตุ้น

๗๐ นางสาว อสัมะ ลาเต๊ะ

๗๑ นางสาว ณฐกานต์ นวลนิ่ม

๗๒ นางสาว สาวิตรี มีบางไทร








