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ณภัสร์นันท์ กนกวิริยำงกูล ศศิเพ็ญ เฮำ ฟุรกรณ์ ยำมำ 
สุชำวดี ชิน นิตยำ บุญนุ่ม แรมจันทร์ ไพค ำนำม 
สุชำติ โต๊ะดิน มะลิ ค ำภิลำ มูฮ ำหมัดซูลฟำมี สะโมง 
เอ็ดวำร์ด สยำม ออสบอร์น ชนิดำภำ ฤทธิ์สอน โนริสมำ ปิ่นสวัสดิ ์
อไลซำ เคท ลำนนำ ออสบอร์น สุภัสสร กันทรศักดำ สำรีนำ สะโดน 
นิซอฟร์ฟะห์ อูมำ หำมีสะ หะมะ กุลรดำ พระคง 
วิมลพรรณ สุวรรณวงค์ นูรอำวำนิส มำมะ วิรัญชนำ ปวนแก้วหำญ 
มะไซอูตี สำและ มำรูวัน ดำกอฮำ ขอยหลิง ธำรำ ซีออง 
ภำวิณี เหล็กมำ อรอนงค์ จอมภำ นะเสอ สุข 
ซำรีย๊ะ มือแม ปกรณ์ ตระกำรวชิรหัตถ์ รุจิรดำ รูปเหลี่ยม 
อำรีญำ ไขกระวิง ณัฐนำฏ แก้วมณี อ ำพร ปิยะแสง 
ไซนูดิน เจ๊ะมะ อัสมำ บ่อหนำ อิลิส ซินรู เลน 
ศุภำลักษณ์ นำสมภักดิ์ ปนัดดำ แก้วอรสำร พศุตม์ จิตต์พำนิชย์ 
ภำวิณี สำรพรรณ์ วิลัย ซิง นูอัยนี บำโงสะนอ 
ธวัชชัย ทินกระโทก ศุภำลักษณ์ นำสมภักดิ์ นวลศรี จ ำปำทอง 
เฟ้ยถง ซิว ภำวิณี สำรพรรณ์ เพ็ญศรี บุญศรี 
บงกชรัตน์ ชูชื่น กะลือซง ดือเร๊ะ จุรี เดชจรัสโยธิน 
นิตยำ หลุง ปิ่นนรำ อ้ำยสำม ชญำดำ กูลจันทร์ 
มือแย มำนิ๊ พงศธร พำนทอง เทรำซำ บุญนุ่ม 
สุไหวบ๊ะห์ ดำอะ ธนำภำ โรจนธรรม อนัญญำ คงน้อย 
รอกีเยำะ บือรำเฮง เย่นเจิน ศรีหงษ์ มีนำ ตองอ่อน 
มำโซรำห์ สำและ พำอีส๊ะ กำมินิ อุ้มดำว บุญรัตน 
ซือนะ วำนิ หทัย ฮี อรจิรำ นิลจรัส 
ชยุติ ใจภักด ี อำซีย๊ะ มำลำกะ ฟำติมะฮ์ อำวำมี 
ภัทรำภรณ์ แซ่ชื้อ จรุมำศ ค ำอ้ำย เมตินัท ยิ้มปรำง 
ธัญทิญำ เหลำแตว สุธิดำ เขตจัตุรัส จุฬำ ยอดพรหม 
อิบรอเฮง เจ๊ะแต บุญ แสงวงค์ แพทธิเซีย สำทอง 
นิตญำ สมผลึก ณหทัย ปัญญำค ำ พีรวัส บุญเกิด 
ซำเฮเลน บุญโสภำ ธัญญำ ประยูรเวียง ซำรีนำ อำแซ 



 

นัยน่ะห์ ผลผดุง จีฮำน แวอุมำ สุดำ ลี 
กิ่งดำว ซอง นงเยำวว์ เลิศไธสง พิจิตรำ แสงจันทร์ 
ไลลำ ยะนำย ฮำซัน อำลี  ณิชำนันท์ ชูมุง 
ประวิทย์ แก้ววิชิต รอกีเย๊ำะ บำแด นิชำภำ จันทร์งำม 
เยำวเรช ทศรักษำ อรอนงค์ จอมภำ มะดิง สิเดะ 
แวรสละห์ กำแบ ปกรณ์ ตระกำรวชิรหัตถ์ ซูรีนำ เจ๊ะอุบง 
สุไลมำน มูซอ ณัฐนำฏ แก้วมณี นฤดล คชำชัย 
นัสรัม มะกะ อัสมำ บ่อหนำ ชนกพร นทีทองกุล 
นูรีสำ เง๊ำะ แพรพิร์ญำ ส่งเสริม นติยำ ศรเสณี 
อ้อมใจ ค ำสิงห์ มยุรำ ชุมภูทิพย์ กือลือซง ดอเลำะ  
อำมีนี เต๊ะ ค ำแปง ค ำติง ศิริรัตน์ แจ่มจ ำรัส 
รอกีเย๊ำะ หวันเยะ ดำวำมำอ์ สะมะแอ แมะนะ มำหะ 
เมษำ สระจันทร์ ภฑิล พระคง นูรฮำฟีซำ สำมะ 
มูฮำมัดอักรอม แวฮำมะ ประไพลักขณ์ โคตรพงศ์ รูสไอนี บำกำ 
ทองใส พุฒซ้อน ฟำรีส สะมำแอ อรุณ แซ่โก 
นอร์อำยูณี หะยีอำลี ชญำนี วงศ์ทอง สุดำรัตน์ ภูตำเพิด 
สุทธิดำ หะยีอุมำ นด ระดำเขต สำรีนำ เปำะเตะ 
อำทิตยำ แสนค ำ วรรณำ มะยูโซะ ปำตีหม๊ะ มะนอ 
บัญชำ ก่ำค ำ สุภำวดี แมนสถิตย์ มะณีรัตน์ พันทอง 
มำรูวัน ดำกอฮำ พำอีซะห์ วำมะ วิไลลักษณ์ แดงเจริญ 
สุรีรัตน์ สำยพรหมมำ ฮำซัน โตะแฮ ประภำศรี แซ่ตัง 
มันโส มะสำโลง ซุไมยะห์ ดอเลำะ สุติมำ ล่ำหับ 
อำสนะ หำมะ อรวรรณ หีมมะหมัด ฟำรีซัม ดอเลำะ 
สวรส ล ี คอรีเยำะ สปิอิง เจิ้งฉวน นพรัตน์นภำลัย 
จันทร์เพ็ญ กองน้ ำ มูฮัมมัด ยูโซะ อำซียะห์ เจะคำเดร์ 
ยุพิน ผ่องใสศรี ซำบูดิง อุเซ็ง ญำณี ใจซื่อตรงพงศำ 
สีตีแลขอ แวดำโอะ กนกรัตน์ พันเรือง นุรุมำห์ หะยีมะ 
สะแปอิง มะแซ พิชชญำ แสนเมืองมำ กษมำ พันธ์ทอง 

 

 



จิรำภรณ์ โท ละเอียด ใจซื่อ 
ประนอม แซ่ลิม ซำรีนำ สำแม 
ต่วนจรูญศรี สูเระ สุทธิวัส โพธิ์มำ 
ไลลำ มะแอ  ศรุตยำ แซ่ย่ำง 
วรัญญำ อำยิ คอรีเย๊ำะ นำแว 
พิชญำณี เผ่ำสิงห์ วิภำดำ โคตรฮุย 
รอฟฮำนี ดำลี มีนำ ทองเลิศ 
ลลิตำ ยิ้มมำก เคนเนท สล็อท 
นำซอรี สำและ ณัฐปภำ สล็อท 
ประมล ไชยคำม ศุภรัตน์ อรรถกิจสุนทร 
นรำภรณ์ สำทอง เจมส์ เพชรรัตน์ ชัยกันทำ 
อำถ้วน แซ่ว่ำง วิชุตำ น้อยใจดี 
จีรำภำ วุฒิอิ่น สุรสิทธิ์ วิรำโพธิ ์
อำรียำ สันติพำนพงศ์ จุฑำมำศ วงศ์ศิริ 
อรพิน ทองพุนแก้ว จีรนันท์ แซ่เฮำ 
ผกำมำศ ฤตวงศ์แก้ว นพพดล เชี่ยวชำญ 
พัชตำภำ พันธ์หิรัญ จรินธร แซ่เฉีย 
ปิยะดำ สุขประเสริฐ ซำลีฮำ สำและ 
พันทนี ชิน สำปีอิม กำซอ 
อัฐภิญญำ ศิริเบญจวรรณ ชญำนิศ แซ่ห่อ 
อีลฮัมห์ มะลิ 
ฟูจ่ง วอง 
อนัญญำ พิมูล 
อำแซ วำดิง 
เฉลิมเกียรติ สุวรรณรัตน์ 
ฟูซิ่ว แซ่หลี 
พิเชษฐ ตังมณี 
ไพริน สิงห์เล็ก 

 


