
เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 8364 เด็กชายเฟาซี  เช้ือผู้ดี อิสลาม
2 8543 เด็กชายดช  มูฮัมหมัด อิสลาม
3 8547 เด็กชายธนานนท์  ดวนใหญ่ พุทธ
4 8548 เด็กชายปฏิภูมิ  ซอเฮง อิสลาม
5 8562 เด็กชายพงศกร  กตะศิลา พุทธ
6 8563 เด็กชายจัน นิโคลัส ปาริตก อีสเกล่า คริสต์
7 8618 เด็กชายภูริช  เวชชนะ อิสลาม
8 8621 เด็กชายกฤษฎ์ฉันทัช  มิตรจังหรีด พุทธ
9 เด็กชายต่วนนัสรี  กูจิ อิสลาม

10 8415 เด็กหญิงกมลทิพย์  กรวิเศษ พุทธ
11 8572 เด็กหญิงรัชนก  ชะตารัมย์ พุทธ
12 8573 เด็กหญิงวันเพ็ญ   เมืองโคตร พุทธ
13 8576 เด็กหญิงสุภัสสรา  เอ่ียมคล้าย พุทธ
14 8577 เด็กหญิงเจนสุดา  พาลเพ็ง พุทธ
15 8590 เด็กหญิงวนิดา  สัมฤทธ์ิ พุทธ
16 8591 เด็กหญิงสุชานันท์  กอฉัตร พุทธ
17 8628 เด็กหญิงธิดา  นาอุดม อิสลาม
18 8630 เด็กหญิงปิยะพร  แกมรัมย์ พุทธ
19 เด็กหญิงปานเดือน  กาละเกด พุทธ
20 เด็กหญิงนิสรีน พูลสิน อิสลาม
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รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1
คุณครูประจ ำช้ัน ครูทรงกรด  โสรดสง



เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 8366 เด็กชายอัคนีย์  ทองสร้อย อิสลาม
2 8374 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองค้า พุทธ
3 8550 เด็กชายณัฐชภัทร  หม่ืนหาญ อิสลาม
4 8559 เด็กชายอนุรักษ์  คันไฮ้ พุทธ
5 8561 เด็กชายณัฐพล  หมวกเหล็กนา พุทธ
6 8597 เด็กชายอภิวัฒน์  จีนกลาง พุทธ
7 8631 เด็กชายศิระณัฐ  พรหมรักษ์ พุทธ
8 เด็กชายวันมุคตาร์  กาแบ อิสลาม
9 เด็กชายชนพล  ฮายีอาแว อิสลาม

10 8409 เด็กหญิงอัยน์ณิมร์  หมัดสะอิ อิสลาม
11 8552 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญวิเศษ อิสลาม
12 8553 เด็กหญิงโสภิตา  ทับเสน อิสลาม
13 8554 เด็กหญิงรัชติกาล  สุวรรณวุ่น พุทธ
14 8570 เด็กหญิงฟาตีมา  มิด า อิสลาม
15 8578 เด็กหญิงนาตชา  มณฑา อิสลาม
16 8595 เด็กหญิงเมษา  กาลพิสมัย พุทธ
17 8622 เด็กหญิงสุพรรณี  คานทอง พุทธ
18 8629 เด็กหญิงญาณิศา  หวังทอง อิสลาม
19 8689 เด็กหญิงอโรชา  วันแรก พุทธ
20 8694 เด็กหญิงดานีน  เบ็ญหนาม อิสลาม
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รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2
คุณครูประจ ำช้ัน  ครูนิตยำ  ชนภักดี



เลขท่ี เลข ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 8544 เด็กชายธนวรรธน์  จันทร์พุ่ม อิสลาม
2 8560 เด็กชายธชรัฐ  ขาวบาง อิสลาม
3 8589 เด็กชายกรินทร์  กิจเมือง อิสลาม
4 8620 เด็กชายภานุพงค์  มุสตอฟาดี อิสลาม
5 8625 เด็กชายสพลดนัย  คามวัลย์ พุทธ
6 8626 เด็กชายวีรชาติ  สายบุบผา พุทธ
7 8632 เด็กชายณัฐดนัย  อาด า อิสลาม
8 เด็กชายซียาด  สารีกะ อิสลาม
9 เด็กชายพิชยภัทร เลาะห์หมุด

10 8407 เด็กหญิงศรุตตา  เกษมศรี อิสลาม
11 8408 เด็กหญิงจริยา  จันทราชัย พุทธ
12 8555 เด็กหญิงกานดารัตน์  ฤทธ์ินุช พุทธ
13 8556 เด็กหญิงธัญยกันต์  ถ่ีถ้วน อิสลาม
14 8568 เด็กหญิงเพียงขวัญ ศรีประไพ พุทธ
15 8571 เด็กหญิงชนากานต์  บุญวิเศษ อิสลาม
16 8575 เด็กหญิงศิรประภา  ไชยรัตน์ คริสต์
17 8596 เด็กหญิงวนิดา โซ๊ะเฮง อิสลาม
18 8623 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานทอง พุทธ
19 8624 เด็กหญิงนิสรีน  หวังพิทักษ์ อิสลาม
20 8683 เด็กหญิงพิชญากร  วงศ์เสนา พุทธ
21 8679 เด็กหญิงฮายา  เอ็ม เอ อาลี อิสลาม
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คุณครูประจ ำช้ัน  ครูจินตนำ  วงค์แสน
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