
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 8564 เด็กชายวาซ๊ิล  ขวดมา อิสลาม
2 8566 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสะอาด อิสลาม
3 8592 เด็กชายธีรวิทย์ สุขสว่าง อิสลาม
4 8633 เด็กชายลูต  ขวัญดี อิสลาม
5 8635 เด็กชายธันวา  มีสมานพงษ์ พุทธ
6 8636 เด็กชายภูริช  สาแม อิสลาม
7 8641 เด็กชายเมธา  ต้ังธีระสกุล พุทธ
8 8656 เด็กชายกรรชัย  ประจิตร พุทธ
9 8661 เด็กชายณัฐภัทร  เกิดกลาง พุทธ

10 8662 เด็กชายเรวัต พุทธ
11 เด็กชายธนวัตน์  บุญมา พุทธ
12 เด็กชายภูศิลป์  เครือด ารงค์ อิสลาม
13 เด็กชายธนกฤติ  เลาะหมุด อิสลาม
14 8601 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มือลี อิสลาม
15 8643 เด็กหญิงรุ่งลัดดา  เปรมรักษ์ อิสลาม
16 8647 เด็กหญิงธิดาวัลย์  ยะก๊บ อิสลาม
17 8649 เด็กหญิงอัญญาภรณ์  มอซอ อิสลาม
18 8651 เด็กหญิงกวินธิดา  สารภาพ พุทธ
19 8653 เด็กหญิงกชมน  รถหว่ัน อิสลาม
20 8654 เด็กหญิงนาตาชา  หลวงอาจ อิสลาม
21 8664 เด็กหญิงบิลกีส  แวเลาะ อิสลาม
22 8666 เด็กหญิงโสรญา  ลามอ อิสลาม
23 8667 เด็กหญิงศิริทรัพย์  บุตรวงษ์ พุทธ
24 8669 เด็กหญิงกวิสรา  บุญวิเศษ อิสลาม
25 8673 เด็กหญิงนาดา  ศรีเจริญ อิสลาม
26 8681 เด็กหญิงวราทิพย์  จักรผัน อิสลาม
27 8686 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สีไสว พุทธ
28 8588 เด็กหญิงสุภัทตรา  หมัดฤทธ์ิ อิสลาม
29 เด็กหญิงศิรภัสสร  จิตธ ารงศาสน์ อิสลาม
30 เด็กหญิงปุณยภา  ใจสงบ อิสลาม
31
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 8549 เด็กชายยศนันท์  สายสวรรค์ อิสลาม
2 8565 เด็กชายกิตติเดช  ปฎิเวธานุรักษ์ อิสลาม
3 8594 เด็กชายณัฐกิตต์ิ  สังฆมะณี พุทธ
4 8634 เด็กชายธนาธิป  กอนี อิสลาม
5 8637 เด็กชายอัมรินทร์  อินทร์น้อย พุทธ
6 8639 เด็กชายนวกร  จันทร์กระจ่าง พุทธ
7 8640 เด็กชายณัฎฐวี  ท้ายเด อิสลาม
8 8642 เด็กชายณัฐชนน  แดงโกเมน อิสลาม
9 8657 เด็กชายอนาวี  กองทอง อิสลาม

10 8659 เด็กชายนัท อิสลาม
11 8660 เด็กชายธนวัฒน์  กล่ินมาลัย อิสลาม
12 8663 เด็กชายอัครพันธ์ิ  วงษ์สุวรรณ พุทธ
13 8593 เด็กหญิงอภิวรรณ  บุญจันทร์ พุทธ
14 8604 เด็กหญิงชนัฏทิพพ์  บุตระ พุทธ
15 8644 เด็กหญิงสุรัญรัตน์  กล่ินมาลัย อิสลาม
16 8645 เด็กหญิงนัฑมน  กะโห้ทอง อิสลาม
17 8646 เด็กหญิงรัญชิดา  รอบรู้ อิสลาม
18 8648 เด็กหญิงฐิติชญา  หวังกา อิสลาม
19 8650 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประดับญาติ อิสลาม
20 8652 เด็กหญิงศิรินดา  ปานนพภา อิสลาม
21 8665 เด็กหญิงศรุตา  บุศย์น้ าเพ็ชร อิสลาม
22 8668 เด็กหญิงธันลดา  เฮมสอิ อิสลาม
23 8670 เด็กหญิงมูนา  ทองค า อิสลาม
24 8671 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฟองสา อิสลาม
25 8672 เด็กหญิงวิชยดา  เรืองศรี พุทธ
26 8674 เด็กหญิงวันใหม่  ศรีละคร พุทธ
27 8677 เด็กหญิงลามิน  กาบีอาร์ อิสลาม
28 8682 เด็กหญิงปีใหม่  จันทร์เดือน พุทธ
29 เด็กหญิงรชต   พรรณนา พุทธ
30 เด็กหญิงฮาฟีนีน  นิยมเดชา อิสลาม
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