
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 8041 เด็กชายณัฐพงษ์  วังภูมิใหญ่ พุทธ
2 8048 เด็กชายจิรภัทร  สมใจ อิสลาม
3 8050 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ  อาด า อิสลาม
4 8052 เด็กชายภัคพล  สายสี พุทธ
5 8074 เด็กชายนิชคุณ  ขวัญทอง พุทธ
6 8078 เด็กชายสุทธิพงค์  ช่วยสาย พุทธ
7 8080 เด็กชายชาบ๊ิล  ขวดมา อิสลาม
8 8083 เด็กชายฟาคิร  กัลยานุคุณ อิสลาม
9 8086 เด็กชายปธานิน  พลอยอินทร์ อิสลาม

10 8424 เด็กชายวรัญญู  รุ่งแสง พุทธ
11 8462 เด็กชายชยพล  พันธ์ผูก พุทธ
12 8498 เด็กชายภานุพงษ์  หมู่เพชร อิสลาม
13 8499 เด็กชายสรสิทธ์ิ  ฉิมวิเศษ อิสลาม
14 8507 เด็กชายคาเดอร์ มุกตา มูเฮิมเหม็ด อิสลาม
15 8508 เด็กชายคอลิด  แดงบุปผา อิสลาม
16 8598 เด็กชายธีรศักด์ิ  อินตะปกุล พุทธ
17 เด็กชายกฤษณพล พนากุลชัยวิทย์ พุทธ
18 8064 เด็กหญิงนริศศรา  เกษมศรี อิสลาม
19 8065 เด็กหญิงปณิตา  โควิสัย พุทธ
20 8070 เด็กหญิงศศิกมล  ดวงเลิศ พุทธ
21 8088 เด็กหญิงวรรณวิสา  ลัดดี พุทธ
22 8091 เด็กหญิงสุกันยา  เรียนหัตกรรม อิสลาม
23 8428 เด็กหญิงอัยน์รีม  หมัดสะอิ อิสลาม
24 8510 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เฟ่ืองใจ พุทธ
25 8514 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกยทอง พุทธ
26 8517 เด็กหญิงซุเลคา มุกตา มูเฮิมเหม็ด อิสลาม
27
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1 8040 เด็กชายธนภัทร  พรรณา พุทธ
2 8049 เด็กชายอิชยะ  นามแดง พุทธ
3 8055 เด็กชายอนิรุทธ์ิ  มูซอ อิสลาม
4 8081 เด็กชายชลกร  คงเทพ อิสลาม
5 8417 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยสงคราม อิสลาม
6 8420 เด็กชายฮารีส  หวังชัยยะ อิสลาม
7 8423 เด็กชายจักรี  บุดดี พุทธ
8 8430 เด็กชายโยเซฟ  แก้วมาลา คริสต์
9 8503 เด็กชายภูมิภัทร  ทะปัญญา พุทธ

10 8509 เด็กชายคามิน  ศรีเนตร อิสลาม
11 8061 เด็กหญิงมณชญา  ศรีสะอาด อิสลาม
12 8062 เด็กหญิงณัชชา  ไชยเนตร พุทธ
13 8063 เด็กหญิงจณิสตา  เรืองปราชญ์ อิสลาม
14 8066 เด็กหญิงเอมมิกา  แก้ววิไล อิสลาม
15 8067 เด็กหญิงมณีรัตนา  ไพรบึง พุทธ
16 8069 เด็กหญิงธนัชชา  ประทุมมาตร พุทธ
17 8072 เด็กหญิงณัฐญา  มะละกีมะ อิสลาม
18 8092 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจพรม พุทธ
19 8093 เด็กหญิงมาริสา  จุมปา อิสลาม
20 8087 เด็กหญิงพลอยอักษร  นุชเหลือบ อิสลาม
21 8096 เด็กหญิงธารารัตน์  พีมะผล อิสลาม
22 8097 เด็กหญิงอชิรญา  ฉิมวิเศษ อิสลาม
23 8426 เด็กหญิงสรัสวดี  ทองนาค อิสลาม
24 8505 เด็กหญิงนาดิรา มุกตา มูเฮิมเหม็ด อิสลาม
25 8512 เด็กหญิงธรัญกาญจน์  บุญวิเศษ อิสลาม
26 เด็กหญิงชลฐินาจ  เจริญสินถาวร อิสลาม
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1 8042 เด็กชายชลธี  ศรนรินทร์ อิสลาม
2 8046 เด็กชายวาซีม  ซอหะซัน อิสลาม
3 8047 เด็กชายธนพล  สุขก าเนิด พุทธ
4 8051 เด็กชายมาร์กุส ริซซิ อีสเกล่า คริสต์
5 8054 เด็กชายอนาวิน  อินทร์น้อย พุทธ
6 8076 เด็กชายอรรถพล  กะโห้ทอง อิสลาม
7 8079 เด็กชายปราณนต์  ไกรษี พุทธ
8 8085 เด็กชายณัชพล  สวามีชัย พุทธ
9 8351 เด็กชายกิตติภูมิ  พรมศิลา พุทธ

10 8416 เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญสุข พุทธ
11 8421 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์เขียว พุทธ
12 8425 เด็กชายยโสธร  พร้อมจิต พุทธ
13 8501 เด็กชายอับเดียร์ราห์มาน มุกตา มูเฮิมเหม็ดอิสลาม
14 8506 เด็กชายสงกรานต์  เฟ่ืองใจ พุทธ
15 7990 เด็กหญิงภิญญพัฒน์  แสงวิเชียร อิสลาม
16 8058 เด็กหญิงสุวรรณา  สีนาค พุทธ
17 8068 เด็กหญิงณพัชญา  มีศรี อิสลาม
18 8098 เด็กหญิงอริยา  พรมมา พุทธ
19 8099 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เนืองทอง พุทธ
20 8100 เด็กหญิงธาริณี  ศรนรินทร์ อิสลาม
21 8114 เด็กหญิงวีรดา  โซ๊ะเฮง อิสลาม
22 8427 เด็กหญิงปาริตา  คิดถูก พุทธ
23 8477 เด็กหญิงมณีรัตนา  ศรีละคร พุทธ
24 8518 เด็กหญิงแอนนา อิสลาม
25 8502 เด็กหญิงภัคธีมา  หนูขาว อิสลาม
26 8605 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีขาว พุทธ
27 8678 เด็กหญิงอริชา  เทียนไทยสงค์ พุทธ
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