
 

นางสาวลีลานุช สาลีผล 



 

นางสาวสุดารตัน คำภูแสน 



  

นางสาวธัญญาเรศ สุกใส 



 

นางสาวจลิสตา ศรีเจริญ 



 

นางสาวนวรัตน จันทมาก 



 

นางสาวณัฐธิดา จันทะเสนา 



 

นางสาวกนกกร พนมใส 



 

นางสาวณัฐญา พูลผล 



 

นางสาวลีลานุช สาลีผล 



 

นางสาวอนุสรา หนูเย็น 



 

นางสาวอนุสรา ลังกาแกม 



  

นางสาวมานิตา จันทรอาภา 



 

นางสาวนันทัชพร พัฒทัยสง 



  

นางสาวสุวพิชญ เงางาม 



 

นางสาวจิตประภา ถวนนอก 



  

นางสาวสุกัลยา  คงทยั 



 

นางสาวกานตมิา จำปาทอง 



  

นางสาวเมทกิา บุญเหลือถาวร 



 

นายสรณสิริ เตนา 



  

นางสาวบุณยวรี จันเอยีด 



 

นางสาวตรีสุคนธ ยงยศ 



  

นางสาวสุกัญญา สุวรรณนุช 



 

นายธนะภัทร อุนใหผล 



   

นางสาวจิราวรรณ โคตรสวรรค 



 

นางสาวเกษมณี มวงทอง   



  

นายจิตติพัฒน พรหมเกิด 



 

นายโชคชัชวาลย ศรีคณู 



  

นางสาววรินยุพา เกื้อบุญสง 



 

นางสาวอภิญญา พาเจริญ 



  

นางสาวธนพร แกวโกมุท 



 

นายวิศวะ รักธรรม 



  

นายสุวนนท ศริิวัฒน 



 

นายพัทธพล วฒันกุลชยั 



  

นางสาวทิพยาภรณ บวัแจม 



 

นายวันธงไชย สิมมา 



  

นายฐนวิญย แอบทองไทร 



 

นางสาวธิญาดา อุมวารี 



  

นางสาวพรนัชชา นามวงษ 



 

นางสาวญาณศิา มงคลนำ 



  

นายภูตะวัน รุงเรืองย่ังยืน 



 

นางสาวกัญญารัตน ทาแดง 



  

นางสาวนิรัชพร  มั่นสุวรรณ 



 

นายธีรยุทธ ผลประเสริฐ 



  

นายพิพัฒพงศ บุญล่ำ 



 

นางสาวธัญญชนก นลิคง 



  

นางสาวอรพรรณ สระทองแกว 



 

นางสาวเมธาพร ปนสอางค 



  

นางสาวบัณฑติา เกิดทรัพย 



 

นางสาวสิริยาภรณ  มอมขุนทด 



  

นางสาวนัทชา  นางแยม 



 

นายฤทธิ์ไกร เฉลยคาม 



  

นายกาจภูมิ พดุตานจารุกร 



 

นางสาวอรนิช สุริยะ 



  

นางสาวนฤมล ควรคำนวน 



 

นายศิวกร เพชรเกษม 



  

นางสาวชุติกาญจน สุกเมือง 



 

นายวรายุทธ สายชุมอนิทร 



  

นายจิตติพงษ ออนสุระทุม 



 

นางสาวนวรัตน จันทนาค 



  

นางสาวณัฐธิดา จันทะเสนา 



 

นางสาวจลิสตา ศรีเจริญ 



  

นางสาวปยธิดา จันทรสอน 



 

นางสาวกวินทพิย สังกรณีย 



  

นายยุทธพงษ เอี่ยมลือนาม 



 

แพรวพราว วรรณจักร 



  

พลอยวรินทร ชำรัมย 



 

นางสาวสุนัญญา พรหมชาต ิ



  

นางสาวอทิติยา บุญศริิ 



 

นางสาววันวิสาข ศรีโสดา 



  

นางสาวภิญญาพัชญ สุภาพแท 



 

นางสาวโชติมา เอี่ยมกล่ิน 



  

นางสาวศิริวรรณ ผลโชค 



 

นายวัชระวทิย โชคราช 



  

นางสาวศิริลักษณ  อิม่ประสริฐ 



 

นางสาวพัชราภรณ มนีุช 



  

นางสาวณีรนุช อัครลิขติกุล 



 

นางสาวชุติมา ดอกจันทร 



  

นางสาวพรพนติ กลางวัง 



 

นางสาวศิริวรรณ แกวสินธุ 



  

นางสาววราภรณ วัฒนากรรุงเรือง 



 

นางสาวกฤษณา บญุรอด 



  

นางสาวสิริยากร แพงแกว 



 

นางสาวณัฏฐา แกวมาตย 



  

นางสาวธาริณ ีสายสุวรรณ 



 

นางสาวบุญฑติตา แสงเงิน 



  

นางสาวเกตุวลี อั๊งศริิกลุ 



 

นางสาวฐิตาพร โพธิท์องงาม 



  

นายเอกรินทร รตันชา 



 

นางสาวพรนภัส การไถเจริญ 



  

นางสาวธิดารตัน สุวรรณภูม ิ



 

นางสาววรัมพร เบญ็พาด 



นายอิทธินันท  ปญจะเภรี 



นางสาวญาโณทัย  ผองแผว 



นายจตุพล  สมประสงค 



นางสาววันวิสา  โยธะคง 



นางสาวสกาวรุง  เชาววิวัฒนากุล 



นางสาวพควดี  สุวรรณชาตรี 



นายจตุพล  สมประสงค 



นายณัฐวุฒิ  สระพรม 



นางสาวจิดาภา  เปยงอุตร 



นางสาวณิชกมล  วัฒนชัยประสิทธ์ิ 



นางสาวนางสาวธัญญาเรศ  สุขใส 



นางสาวนุชนาฎ  เชาวชางเหล็ก 



นางสาวสุกัลยา  คงทัย 



นางสาวขวัญตะวนั  แตงเก 



นางสาวพลอยชมพู  ผิวสะอาด 



นางสาวนลินี  คงจันทร 



นางสาวญาดานุช  สุขเกษม 



นางสาวปนัดดา  ดอนมาลา 



นายธนกร  คำหลา 



นายชารีฟ  ทรงเลิศ 



นางสาวภัทรวดี  สารนารถ 



นางสาวจุฑารัตน  รำจวนจร 



นายจตุมงคล  ศิรินุพงศ 



นายอานัส  เจะมิง 



นายเอนก  คุณโทแกว 



นางสาวศุภลักษณ  เทศนารักษ 



นางสาวปุนรัตน  หาญทะเล 



นางสาวนริศรา  สัจจโภชน 



นางสาวขวัญตะวนั  แตงเกลี้ยง 



นายศรัณยวัฒน  นวลรอด 



นายกิตติธัช  สุริยล้ำเลิศ 



นายจีรวุฒ  ผลิศร 



นางสาวกิตติกาญจน  ขุนณรงค 



นางสาวอามีนา  ดาโอะ 



นางสาวภัคจิรา  พระนอนขาม 



นางสาวรัตนาวลี  รัตตะประทุม 



นายอนุพลธร  ทองเกลี้ยง 



นางสาวรัชตรียา  กูดเพตรา 



นางสาวกิตติกาญจน  ขุนณรงค 



นายคฑาวุธ  ถาวรสุข 



นางสาวเวณิกา  แอนดะริส 



นางสาวณัฏฐา  ฉวยกระโทก 



นางสาวอาทิมา  จิรเจริญเวศน 



นางสาวลีลานุช  สาลีผล 



นางสาวยามีละ  ยะลา 



นายนันทิพัฒน  สุขเจริญ 



นายกลวัชร  คุมพราย 



นางสาวทิพประภา  จงฉิม 



นายจารุพัฒน  ฉั่วกุล 



นางสาววัชราภรณ  แกวสุทอ 



นายอภิวัฒน  โทนะบุตร 



นางสาวธญานี  โตะอิ 



นางสาวชอทิพย  เจริญทรง 



นายวรินทร  อินทวงศ 



นางสาวกาญจนา  หะยี 



นายสิทธิกร  ยอดสมุทร 



นางสาวณัฐกานต  หน่ึงชนะ 



นายศิริชัย  เปรมสุข 



นางสาวนราวดี  อนุรักษสกุล 



นางสาวนัสรินท  วงษมุสา 



นางสาวคุณัญญา  สิงหนารายณ 



นางสาวนิรชา  เพขุนทด 



นายทิวากร  สีระวงศ 



นางสาวพิมพลดา  เปนแรง 



นายฮัซมาน  ชูมุง 



นายภูริณัฐ  อุนทรัพย 



นางสาวณัฐญา  พูลผล 



นางสาวปยเนตร  ยุทนาวา 



นางสาวมิซบะห  เจะนิ 



นางสาวสุภาพร  ผั่วสกุล 



นางสาวอรวรรณ  ชะระจำนงค 



นางสาวชลธิชา  ชาติสุทธิ 



นางสาวอารดา  อุมาสะ 



นางสาวซัรบาณู  กาเจ 



นางสาวสิรวิรรณ  แกวสามส ี



นางสาวซูไฮดา  กาเตะ 



นางสาวชฎาพร  อัปรมาตย 



นางสาวศรสวรรค  รัตนแกว 



นางสาวณัฐชา  วงศแดง 



นางสาวรัศมี  การเวกผดุง 



นางสาวชาลิสา  เกตุอ่ำ 



นางสาวนฑีกาล  ดินสอ 



นางสาวนริศรา  ไชยรุต 



นางสาวนฑีกาล  ดินสอ 



นางสาวนวนภัส  ดวงธูป 



นางสาวจุฑาขวัญ  ดำสร 



นางสาวณัฐชา  บุญมา 



นางสาวกชกร  รัตติยาวงศ 



นายนพดล  มูสอ 



นางสาวสิดาพร  ชาญณปรีชาศิวัศ 



นางสาวปทิตตา  คงเอียด 



นางสาวนุชนาฎ  เชาวชางเหล็ก 



นางสาวจลิสตา  ศรีเจริญ 



นางสาวสุดารัตน  คำภูแสน 



นางสาวนวรัตน  จันทนาค 



นางสาวชนิสรา  แดงเอียด 



นางสาวนาติฟา  บิลยะหีม 



นางสาวเมทิกา  บุญเหลือถาวร 



นางสาวชมพูนุช  จันทรเศษ 



นายเรืองศักดิ์  ธนะสุทธิพันธ 



นายคณิศร  ศรีพะเนิน 



นายปยะเชษฐ  นิรันเรือง 



นางสาวนูรฟาฏิน  มะรือสะ 



นายฟุรกอน  ลาแซ 



นางสาวอัสวาณี  สะนิ 



นางสาวรุสนา  เมาะแล 



นางสาวสิดาพร  เหมาะราษีร 



นายพีรพัฒน  โชคบัณฑิต 



นางสาวตัจรียา  มะกาเซ็ม 



นางสาวชนัญชิดา  บุญแถม 



นางสาวบัณฑิตา  เรืองไพศาล 



นางสาวกวิสรา  จินดาวงศ 



นายนราดล  กือจิ 



นางสาวณัฐนิชา  สันทัด 



นางสาวพรรธิชา  ทองจิตต 



นางสาวกันตกนิษฐ  กาญจันดี 



นางสาวพิชญาภา  ชุมคลาย 



นางสาวภัคสินี  สวางเทียนชัย 



นางสาวศศิวิมล  มองทะเล 



นางสาวกนกวรรณ  พันธุ 



นางสาวสุธาสินี  ฉายวิมล 



นายชนาธิป  สมประกอบ 



นายพีรพัฒน  โชคบัณฑิต 



นางสาวอารยา  ภูกองไชย 



นายภัทรพล  นุมเจริญ 



นางสาวศิริลักษณ  พลสังข 



นางสาววรรณฤดี  ชลารักษ 



นางสาวกานติมา  โมกไธสง 



นายชยุตม  พงศหรรษา 



นายฟุรกรณ  จางวาง 



นางสาววัลลภา  อุปริพุทธิ 



นางสาวกุลรัตน  ประสงคผล 



นางสาวณัฐณิชา  ทาวเปง 



นายภัทรดนัย  เเสงอรุณ 



นางสาวจารุวรรณ  สังขสิงห 



นางสาวจรรยาพร  ประสพโชคอำนวย 



นางสาวปาริชาติ  ศรีมี 



นางสาวสิรภัทร  รัตนมณี 



นางสาวฮูลวา  หะยีสาเมาะ 



นางสาวมนัสนันท  ทวีแกว 



นางสาวญาณิศา  วัฒนาเรืองสกุล 



นางสาววชิรญาณ  ทองตรา 



นางสาวนูรีฮัน  มะยา 



นางสาววรฤทัย  ไชยปญญา 



นางสาวศศิวิมล  มองทะเล 



นางสาวกนกพิชญนภา  เมืองโคตร 



นายการันตี  ชัยรัตน 



นางสาวสุพพัตรา  สาระกุล 



นางสาวนภัสสร  ทวิสัย 



นางสาวปฤษฎิ์สินีนาถ  เครือจันผา 



นางสาวอารียา  สังขาว 



นายอภิชาติ  โตผาติ 



นายนราวิชณ  อะเตา 



นางสาวกมลทิพย  เซ่ียงจง 



นายวรุตม  เเซลี้ 



นายธราเทพ  ทรายทอง 



นางสาวธัญรดา  สิทธิจันทร 



นางสาวนภัทรสรณ  ไชยสวัสดิ ์



นางสาวธิดารัตน  ตุกวุน 



นายณรงคเดช  มูลเทพ 



นายสุวิทย  จันทะแจม 



นางสาวนูรไอนี  บาซาระกามา 



นางสาวฮาซานะ  รอมาต ี



นายพงศพัทธ  ขวัญออน 



นายชวิศ  คันทรุขา 



นางสาวธัญรัศม  สุดจันทรฮาม 



นางสาวชุติกาญจน  หนูนุม 



นางสาวนูรฮาลีซา  กอแต 



นายรชฏ  เสียงเย็น 



นางสาวอารียาพร  ภูหองเพชร 



นางสาวศศิกานต  ละออเอี่ยม 



นายปุญญพัฒน  แกวขาว 



นางสาวสุธาสินี  ฉายวิมล 



นางสาวนูรซาฮีระห  อีสอ 



นางสาวพุทธรักษา  ทองแสน 



นายวรกิติ์  ขนุนทอง 



นางสาวตูแวนุรม ี ตูแวลอเซ็ง 



นางสาวพลอยสวย  ทันใด 



นางสาวสุรภา  ทองศรี 



นายนเรศ  แจงประจักษ 



นางสาวนุรฟาระห  มะล ี



นางสาวกัสวาตีย  มาปะ 



นางสาวปวันรัตน  ชัยสาด 



นางสาวนันทิกานต  ดาทอง 



นางสาวอาซีละห  เจะสนิ 



นายซัลมาน  ใบหวัง 



นางสาวซิลมียดี้ย  คุมบาน 



นางสาวชุตินันทน  สุวรรณภักดี 



นางสาวคัตติญา หะยีอ ิ หะยีอิ 



นายวรธนเวธน  ณีศะนันท 



นายเตชินท  ดวงสีเกาะ 



นางสาวแพรพลอย  ศรีเทพ 



นางสาวนูรฟิรดาว  มะหะหมัด 



นางสาววนิดา  บินดุสะ 



นายยุทธการ  กำลังรัมย 



นางสาววิไลวรรณ  พุทธโกสัย 



นางสาวนาดียา  ยูโซะ 



นายพงศพิสุทธ์ิ  อยูสมบูรณ 



นางสาวนางสาวพิมพิศา  หวานเพชร 



นางสาวศุภนิดา  แซเลี้ยว 



นางสาวโซเฟย  กามะ 



นายณัฐธัญ  ทูคำมี 



นางสาวนาดีเราะห  แคยิหวา 



นางสาวนูรนะฮดา  แวอายี 



นางสาวณัฐณิชา  นอยนาม 



นายนิธิพันธ  สุนิพันธ 



นางสาวนูรมี  ศิริพิน 



นางสาวซาฟูเราะห  หะยีแวสอเหาะ 



นายชวิศ  พงศหรรษา 



นายธนายุต  สีสนธ์ิ 



นางสาวอัสมาสีลา  มะแอ 



นางสาวลียานา  โตะชุ 



นางสาวศศิธร  ลาภใหญ 



นางสาวกวินนา  หนูแกว 



นายธณรัฐ  อินทองนอย 



นางสาวนารีรัตน  หลำสะ 



นางสาวจารุวรรณ  หลักทรัพย 



นายณัฐธัญ  ทูคำมี 



นางสาวเพ็ญนภา  แสนหิน 



นางสาววรนิษฐา  ครุฑสุวรรณ 



นายภูเบศร  กลับไชย 



นางสาวอัยมี่  ติงสา 



นางสาวกนกวรรณ  สุขเพิ่ม 



นางสาวนางสาว สุธาวัลย  ปนแสง 



นางสาวธัญวรัชญ  ณีศะนันท 



นางสาวฮาซีบะห  เจะนะ 



นางสาวรัชฎาภรณ  อินทรพินิจ 



นางสาวแพรพลอย  กิยะแพทย 



นางสาวอัยมี  หามิยูโซะ 



นางสาวชรินรัตน  สุปะกำ 



นางสาวจินดารัตน  เกิดศรี 



นายอภิวัฒน  วงษสุวรรณ 



นางสาวกนกวรรณ  เฮาแสง 



นางสาวปวีณธิดา  ปรือทอง 



นายวรกิติ์  ขนุนทอง 



นางสาววาสนา  จำปาศักดิ์ 



นางสาวสุคนธทิพย  นวลเจริญ 



นายชวัลวิทย  หลวงคง 



นางสาวจิดาวดี  คนตรง 



นายธราดล  สุขร่ำไป 



นางสาวยัสมี  จิเตะ 



นางสาวบุญสิตา  จันทรประกอบ 



นางสาวนารีรัตน  หลำสะ 



นายชัยวัฒน  พยานอย 



นางสาวมุสลีมะห  อาลานาวอ 



นางสาวมณฑิตา  จิตจำนงค 



นางสาวซูไฮบะห  ลง 



นางสาวสุดารัตน  สุวิสัน 



นางสาวณัฐณิชา  กาดำ 



นางสาวณิชากร  อุปริพุทธิ 



นางสาวอัยมี่  ติงสา 



นางสาวลาตีพะห  โตะเหะ 



นางสาวนิสลีน  จินุย 



นางสาวอัซรีนา  อาแว 



นางสาววนิตา  หีมโตะเตะ 



นางสาวมุสรีฟะห  ดือเลาะ 



นางสาวอาดานี  ยาเซ็น 



นางสาวดาราวด ี พูนมน 



นางสาวศิโรรัตน  ชางเหล็ก 



นางสาวอามานี  อุทา 



นางสาวนูรบาดาวียะห  สะอิ 



นายพิพัฒน  วันทอง 



นางสาวปวันรัตน  ชัยสาด 



นายเขมทัต  บุญนำ 



นางสาวณัทกร  เพียรจิต 



นายณัฐธนนท  ุบุญใจ 



นางสาวชนาภา  ศรีจันทร 



นายณัฐธัญ  ทูคำมี 



นางสาวลาตีพะห  โตะเหะ 



นางสาวอิฮซาน  หะยีแวสอเหาะ 



นางสาวธนพร  เล็กศิริ 



นางสาวนุรมา  สะมะแอ 



นางสาวอริสรา  สมทัศน 



นางสาวอาคิรา  ภิรมยรักษ 



นางสาวนิสรินทร  ซำซูดิง 



นางสาวชนาภัทร  รางมณี 



นางสาวจิดาวดี  คนตรง 



นางสาวฮาฟะห  เจะนุ 



นายสรศักดิ์  เชียงปุย 



นางสาวมุสรีฟะห  ดือเลาะ 



นางสาวพรลภัส  จำปานิล 



นางสาวฮัซนาอ  จูมิ 



นายธนภัทร  คงเอียด 



นางสาวรอฟอะห  อาแว 



นางสาวเดือนเพ็ญ  เนติประวัติ 



นางสาวลียายา  โตะชุ 



นางสาวสุภาวดี  ไชยทีม 



นางสาวนางสาวฮัยฟะ  สะอง 



นางสาวคัชชา  บิลหมุด 



นางสาวชญากานต  ชัยหิรัญวัฒนา 



นางสาวนูรฮานี  มามะ 



นายนเรศ  แจงประจักษ 



นางสาวปุญชกนก  สุวรรณชาตรี 



นายศุภกร  สุขยา 



นางสาวมุสรีฟะห  ดือเลาะ 



นางสาวอสมาภรณ  เหลาะโตะหมัน 



นางสาวนุรฟาตีฮะห  บากา 



นายปรมินทร  สิริวงษ 



นายธนดล  โพธ์ิสวาง 



นายมูฮำหมัด  ลาเเซ 



นางสาวกนกพร  พรมสุข 



นายศิวกร  ไฝทอง 



นางสาวนุรฟตรี  ลาเตะ 



นางสาวปานบุหลัน  รักสะอาด 



นางสาวปรียนันท  พุมมะล ิ



นางสาวพิธิตา.  ศิริสำราญ 



นางสาวประภาพร  เจนเปนพันธ 



นายพลวัต  พงศทิพยพนัส 



นางสาวปภัสสร  ผาจวง 



นายณภัทร  อโนทิพย 



นางสาวถิรดา  วัฒนศิริ 



นางสาวนุรฮานันห  บาเฮง 



นางสาวนัสมีนาร  แวหะยี 



นางสาวนถสร  กมลวรรณ 



นายคีตภัทร  เพชรรัตน 



นางสาวอารีนา  มะเระ 



นางสาวซอฟยะ  เจะเลาะ 



นางสาวนัสรีนา  ยูโซะ 



นางสาวบัลกีส  ยามา 



นางสาวสิริยา  สิมมา 



นางสาวฮามีดะ  เกะมะ 



นางสาวกนกพร  หวามาก 



นางสาวไรน่ี  หมวดเย็บ 



นายณัฐวุฒิ  ซ้ิมเจริญ 



นางสาวณัฏฐธิดา  ออนน่ิม 



นางสาวสุภาวณี  อินตะ 



นางสาวหทัยรัตน  ทองลวน 



นางสาวฟรดาว  ดาแม 



นางสาวชวัลรัตน  เกษตรกาลาม 



นางสาวนูรฮายาตี  เจะนิ 



นางสาวทิกากร  ชัยสวัสดิ ์



นายธนากร  สายมายา 



นางสาวเมนิษา  พันธถม 



นางสาวชนิภา  ระวังการ 



นางสาวซาบีนา  ขำวิจิตต 



นางสาวศศิการ  บุญประสพ 



นายนพนันต  อิ่มเอม 



นางสาวซัลวานี  ยูนุ 



นางสาวอามีเนาะห  ละโตะนอ 



นายนวพล  กุนชนบท 



นายซูกุรนัย  สะราวอ 



นางสาวนาดาห  สุระกำแหง 



นางสาวสิรินทิพย  เพิ่มผล 



นางสาวนัสรียาฮ  บูสะเมาะ 



นายกรวิญช  ไมนุย 



นายเจษฎา  กอประเสริฐย่ิง 



นางสาวภัทรพร  เชื้อสงา 



นายสรยุทธ  สายอภัย 



นางสาวพิชญสิณี  หรเพลิด 



นางสาวรุสดา  ดาแลเบาะ 



นางสาวพัชรมณฑ  รัตนา 



นางสาวจีฮาน  เสะนี 



นายวีระวิทย  จันทรทัง 



นางสาวนินูรมา  สาและ 



นายฐิติพันธ  วะเศษสรอย 



นางสาวนุรฟาซีรา  สีบู 



นางสาวมีลลนี  แวหามะ 



นางสาวชนาภา  วิเชียร 



นางสาวปาณิสรา  เพชรงามพาราศิริ 



นางสาววาณีดา  เจะหลง 



นางสาวอภิชญา  ศรีชัย 



นายลุกมาน  สาและ 



นายฟครึดีน  กาปง 



นางสาวสุนันทา  คาของ 



นางสาวนภัสสร  หมินหมัน 



นางสาวนูรอัยนี  มะยีแต 



นางสาวกวิสรา  พานิชย 



นางสาวนิฟาซีรา  สาเมาะ 



นางสาวนิบัสมะห  นิเดร 



นางสาวฐิติพร  เนียมภิรมย 



นางสาวลีนา  บิลราหมาน 



นางสาวสุพัตรา  เชื่องยาง 



นางสาวสุรภา  ทาววรรณชาต ิ



นายสุรพิชญ  ชำนาญ 



นางสาวนูไรดา  เจะอุบง 



นางสาวนันทนภัส  จิตบุตร 



นายอภิรักษ  จุยประชา 



นางสาวชฎาวีธ  ไทยดำ 



นายกรณศุภณัฎ  โชตนธนไพศาล 



นางสาวทัศวรรณ  กอเก้ือ 



นางสาวปานไพริน  เเกวขลิบ 



นายฮูเซ็น  เอี่ยมเรไร 



นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณรตัน 



นางสาวอัสมะ  สาอะ 



นางสาวปภาดา  รักดี 



นายสุทธิพงษ  ทองเส็ม 
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