
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 8057 เด็กชายธนกิตต์  อินทร์ส าราญ พุทธ
2 8345 เด็กชายสุรเดช  เลาะวิเศษ อิสลาม
3 8354 เด็กชายภูวเดช  สุขราช พุทธ
4 8358 เด็กชายเตชพัฒน์  นูพิมพ์ พุทธ
5 8362 เด็กชายพีรภัทร  ฮาระตะวัน อิสลาม
6 8370 เด็กชายพรเทพ  ทองสุข พุทธ
7 8371 เด็กชายวัชรพงษ์  งามประยูร อิสลาม
8 8372 เด็กชายกีรติ  งามประยูร อิสลาม
9 8522 เด็กชายนธากร  วุฒิพรหม อิสลาม

10 8534 เด็กชายอนุชิต  สารินทร์ พุทธ
11 8616 เด็กชายชนะชล  เทพาเทพ พุทธ
12 8691 เด็กชายนพดล  ก้ัวประดับ พุทธ
13 8073 เด็กหญิงวิลาสินี  ทองค้า พุทธ
14 8380 เด็กหญิงแอลิน  ก่ิงแก้ว พุทธ
15 8384 เด็กหญิงกวินตรา  ปาณุวงค์ พุทธ
16 8385 เด็กหญิงณัชชารีย์  แดงโกเมน อิสลาม
17 8387 เด็กหญิงวีรกานต์  โซ๊ะเฮง อิสลาม
18 8392 เด็กหญิงอภิญญา  บุญประคม พุทธ
19 8400 เด็กหญิงรุ่งนภา  ระแสนพรหม พุทธ
20 8404 เด็กหญิงขวัญชนก  รักอู่ พุทธ
21 8529 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อาจโยธา พุทธ
22 8536 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพริดพราว พุทธ
23 8537 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ โมลัง พุทธ
24 8540 เด็กหญิงเขมมิกา  แก้ววิไล อิสลาม
25 8541 เด็กหญิงณิชารีย์  โตลอย อิสลาม
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รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/1
คุณครูประจ ำช้ัน ครูรอฮำนี  อำแว



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 8341 เด็กชายภคพงษ์  แสงธูป อิสลาม
2 8340 เด็กชายธนพล  เวชชนะ อิสลาม
3 8353 เด็กชายฮิลมาน  มังเดชะ อิสลาม
4 8355 เด็กชายภูกมล  นิภารัตน์ อิสลาม
5 8356 เด็กชายวิทวัส  ภูต้องใจ พุทธ
6 8359 เด็กชายกิตติศักด์ิ  แสงสัมฤทธ์ิ พุทธ
7 8360 เด็กชายจิรายุ  พาลเพ็ง พุทธ
8 8361 เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์อ้น พุทธ
9 8367 เด็กชายอภิวัฒน์  พิมประเสริฐ พุทธ

10 8373 เด็กชายอานนท์ พุทธ
11 8375 เด็กชายพีรภาพ  ลาสุด พุทธ
12 8521 เด็กชายอครพงษ์  ไชยวงศ์ พุทธ
13 8617 เด็กชายสิทธิเดช  มะลิซ้อน อิสลาม
14 8105 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุริวงค์ พุทธ
15 8383 เด็กหญิงพลอยมณี  ซึมกระโทก พุทธ
16 8388 เด็กหญิงนาเดีย  โพธิบุตร อิสลาม
17 8389 เด็กหญิงสุนิษา  พรหมพงษ์ อิสลาม
18 8396 เด็กหญิงกนกดารินทร์  แท่งเงิน พุทธ
19 8397 เด็กหญิงลักษิกา  แสงวิเชียร อิสลาม
20 8401 เด็กหญิงเพชรรัตน์  รอดจริง อิสลาม
21 8402 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์เช้ือ อิสลาม
22 8403 เด็กหญิงณัฐชา  ชุ่มช่ืน อิสลาม
23 8466 เด็กหญิงจันทกานต์  จิตต์สวัสด์ิ อิสลาม
24 8528 เด็กหญิงไลลา  หวังพิทักษ์ อิสลาม
25 8612 เด็กหญิงปาลิตา  ปรังเจะ อิสลาม
26 8613 เด็กหญิงอธิชา  ศรีจันทร์ พุทธ
27 8692 เด็กหญิงอุโณทัย  สุทินธ์ุ อิสลาม
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รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/2
คุณครูประจ ำช้ัน  ครูพรพิมล    ทิพนันท์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 8342 เด็กชายอาณกร  ศิริมงคล อิสลาม
2 8346 เด็กชายสุธเนตร  พรมมินทร์ พุทธ
3 8347 เด็กชายปิรติ  รุ่งเรือง พุทธ
4 8352 เด็กชายธนพล  ศรีแพร พุทธ
5 8363 เด็กชายภานุ  สุขจีน พุทธ
6 8465 เด็กชายธนะชัย  ทูลแก้ว พุทธ
7 8525 เด็กชายรพีพัฒน์  เรืองศรี พุทธ
8 8531 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปาณุวงค์ พุทธ
9 8526 เด็กชายอัครพล  คันไฮ้ พุทธ

10 8532 เด็กชายศุกร์สรรค์  มูฮ ามัด อิสลาม
11 8675 เด็กชายปณิธาน  พ่ึงโพธ์ิทอง อิสลาม
12 8382 เด็กหญิงจิรภาดา  ศิริใจ พุทธ
13 8376 เด็กหญิงปทิตตา  โนรันต์ อิสลาม
14 8379 เด็กหญิงพิชญาภา  อุดขาว พุทธ
15 8386 เด็กหญิงภัทรวดี  เบ้ามีศรี พุทธ
16 8393 เด็กหญิงฮาวา  แดงโกเมน อิสลาม
17 8398 เด็กหญิงศิรประภา  หวังพิทักษ์ อิสลาม
18 8399 เด็กหญิงญัสมีล  มะยีแต อิสลาม
19 8411 เด็กหญิงใบเตย  ประสงค์ พุทธ
20 8480 เด็กหญิงพชรมน  บุญเลาะ พุทธ
21 8530 เด็กหญิงมินตรา  มีศรี อิสลาม
22 8542 เด็กหญิงธนัชชา   พัฒนก าธรกุล อิสลาม
23 8586 เด็กหญิงขวัญฤดี  พิพัฒน์กุลชีวิน พุทธ
24 8603 เด็กหญิงอุรัสยา  กล่ินมาลัย อิสลาม
25 8614 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญพา พุทธ
26 8615 เด็กหญิงอรทัย  สายบุตร พุทธ
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