
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 8452 เด็กชายธนภัทร  พ่ึงสังข์ พุทธ
2 ๗๔๘๖ เด็กชายรัฐภูมิ  หวังเจริญ อิสลาม
3 ๗๔๘๗ เด็กชายสุรเชษฐ์  ขันตี พุทธ
4 ๗๕๙๙ เด็กชายธนธรณ์  ศรนรินทร์ อิสลาม
5 ๗๖๐๑ เด็กชายภานุพร  ศรีแพร พุทธ
6 ๗๖๒๓ เด็กชายรัฐภาพ  จิตรไชสง พุทธ
7 ๗๖๒๗ เด็กชายเพชรราชันย์  เรืองศิลป์ พุทธ
8 ๗๘๑๙ เด็กชายปิยวัชร์  สวนม่วง พุทธ
9 ๗๘๒๕ เด็กชายธีระภัทร  อยู่เย็น พุทธ

10 7928 เด็กชายพันธนากรณ์  เสนศรี พุทธ
11 8000 เด็กชายฮับรี  มังเดชะ อิสลาม
12 8449 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อยู่ พุทธ
13 ๗๖๑๐ เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  คินรัมย์ พุทธ
14 ๗๖๓๒ เด็กหญิงเกสรสวรรค์  หมันประเสริฐ อิสลาม
15 ๗๖๓๔ เด็กหญิงประภัสสรา  ลุจิตร พุทธ
16 ๗๖๔๐ เด็กหญิงอารดา  ผลพันธิน พุทธ
17 ๗๘๑๕ เด็กหญิงวาฟา  สะแลแม อิสลาม
18 7823 เด็กหญิงเอาฟา  สะแลแม อิสลาม
19 7964 เด็กหญิงวิพรพรรณ  พลอยไทย อิสลาม
20 8001 เด็กหญิงสีรุ้ง  วุฒิพรหม อิสลาม
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 ๗๕๙๖ เด็กชายนัฐวุฒิ  เสน่หา อิสลาม
2 ๗๕๙๗ เด็กชายหัสดิณ  มัสกา อิสลาม
3 ๗๕๙๓ เด็กชายธีรพัฒน์  หมวกอยู่ อิสลาม
4 ๗๖๐๒ เด็กชายเอกสิทธ์ิ  มลิวัลย์ อิสลาม
5 ๗๖๐๓ เด็กชายอภิรักษ์  หอยสังข์ พุทธ
6 ๗๖๓๐ เด็กชายนุกูล  บัวขาว พุทธ
7 ๗๖๒๑ เด็กชายธาวิน  ศิริวาริน อิสลาม
8 ๗๖๒๒ เด็กชายวีรภาพ  มะลิลา อิสลาม
9 ๗๘๒๖ เด็กชายธนภัทร  พุ่มเพ็ชร อิสลาม

10 8481 เด็กชายบัสซาม  ซัมซาน อิสลาม
11 8602 เด็กชายธนวิชญ์  อาบจะบก พุทธ
12 ๗๔๙๘ เด็กหญิงภัทรดา  เฮมสอิ อิสลาม
13 ๗๖๐๗ เด็กหญิงพิชญาดา  แฝงพงษ์ พุทธ
14 ๗๖๑๒ เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงธูป อิสลาม
15 ๗๖๓๖ เด็กหญิงณัฐธิตา  มะละกีมะ อิสลาม
16 ๗๖๓๗ เด็กหญิงขวัญปีใหม่  ขันตี พุทธ
17 ๗๖๓๘ เด็กหญิงประภาวดี  มลิวัลย์ อิสลาม
18 ๗๘๑๓ เด็กหญิงนภัทร  เฟ้นด้ี อิสลาม
19 ๗๘๑๖ เด็กหญิงชีรีน  ซอหะซัน อิสลาม
20 7817 เด็กหญิงณัณธวรร  ปันงาม คริสต์
21 7822 เด็กหญิงรัตติกานต์  เวชชนะ อิสลาม
22 7827 เด็กหญิงธนวรรณ  นาเมืองรักษ์ พุทธ
23 7830 เด็กหญิงนลิชา  กิจเมือง อิสลาม
24 8485 เด็กหญิงโซเฟีย  สะแลแม อิสลาม
25 8600 เด็กหญิงเบญญาภา   ศรีมัย อิสลาม
26 8690 เด็กหญิงเพชรลดา   เลาะเด อิสลาม
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ๗๖๐๐ เด็กชายอนุสรณ์  ยะก๊บ อิสลาม
2 ๗๖๒๖ เด็กชายกรวิทย์  บุศย์น้้าเพ็ชร อิสลาม
3 ๗๘๑๑ เด็กชายอาทิตย์เดช  สาดแล่น พุทธ
4 ๗๘๑๘ เด็กชายจิรโชติ  สมใจ อิสลาม
5 ๗๘๒๑ เด็กชายคงสิทธ์ิ  พลศิริ พุทธ
6 ๗๘๒๘ เด็กชายอนุชา  พรมมา พุทธ
7 8445 เด็กชายชนะพล  ทองเงิน พุทธ
8 8446 เด็กชายธนายุต เลาะหมุด อิสลาม
9 ๗๖๑๑ เด็กหญิงธัญชนก  บุญประคม พุทธ

10 ๗๖๓๙ เด็กหญิงนิชาภา  ขันตี พุทธ
11 ๗๘๒๙ เด็กหญิงสุพรรณิการ์  คานทอง พุทธ
12 ๗๘๓๑ เด็กหญิงอริสตา  เกิดนิมิตร อิสลาม
13 ๗๘๓๕ เด็กหญิงซาฮัยลา  อาลี อิสลาม
14 ๗๙๒๕ เด็กหญิงธัญยธรณ์  พงษ์อุดม พุทธ
15 ๗๙๒๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเลาะ พุทธ
16 ๘๑๑๑ เด็กหญิงภรณภา  เพียผือ พุทธ
17 ๘๔๕๐ เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาไชย พุทธ
18 ๘๔๗๒ เด็กหญิงธันวาพร  ทูลแก้ว พุทธ
19 8486 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะปัญญา พุทธ
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