
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 7868 เด็กชายณัฐภัทร  แฝงพงษ์ พุทธ
2 7869 เด็กชายนาวาวี  เช้ือผู้ดี อิสลาม
3 7871 เด็กชายอัษฎา  แดงโกแมน อิสลาม
4 7886 เด็กชายอัจฉริยะ  ธรรมรักษา พุทธ
5 7887 เด็กชายสุรชัย  เลาะวิเศษ อิสลาม
6 7889 เด็กชายชุกรัน  หะไร อิสลาม
7 8011 เด็กชายภัทรนนท์  หมัดพิทักษ์ อิสลาม
8 8015 เด็กชายธนธร  เกษรมาลา พุทธ
9 8016 เด็กชายธนพัฒน์  พระอภัย พุทธ

10 8031 เด็กชายธัญภัทร พุทธ
11 8032 เด็กชายธาวิน  หวังสมัด อิสลาม
12 8491 เด็กชายประพันธ์  วารีพัฒน์ พุทธ
13 7779 เด็กหญิงภัสสรา  ไชยเนตร พุทธ
14 7880 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จวบกระโทก พุทธ
15 7894 เด็กหญิงวราศิณี  ยะโกบีน อิสลาม
16 7896 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวรรณวุ่น พุทธ
17 7899 เด็กหญิงสุพินดา  ทองสร้อย อิสลาม
18 7902 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  หม่ืนหาญ อิสลาม
19 7971 เด็กหญิงจุฑามาส   พาลเพ็ง พุทธ
20 8017 เด็กหญิงนิชาภัทร  ลุนบุดดา พุทธ
21 8019 เด็กหญิงรินนรา  บิลกาซัน อิสลาม
22 8027 เด็กหญิงวัฒจิรา  ยีอิบรอเฮม อิสลาม
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 7765 เด็กชายอดิศร  ก่ิงแก้ว พุทธ
2 7872 เด็กชายณัฐกร  หมัดฤทธ์ิ อิสลาม
3 7890 เด็กชายชวัลวัศ  ไพรวัลย์ พุทธ
4 7891 เด็กชายพงศธร  ค าพิลา พุทธ
5 7892 เด็กชายอลงกรณ์  ประก่ิง พุทธ
6 7893 เด็กชายสุทธิพงษ์  ดวนใหญ่ พุทธ
7 7919 เด็กชายรัฐภูมิ   วราห์ค า พุทธ
8 8013 เด็กชายเบียร์  พรหมพระจันทร์ พุทธ
9 8020 เด็กชายวิทยา  ศิริมงคล อิสลาม

10 8021 เด็กชายภูวดล  ชุ่มช่ืน อิสลาม
11 8023 เด็กชายชารัน  ขวดมา อิสลาม
12 7877 เด็กหญิงธิชานา  กลับบุญมา อิสลาม
13 7900 เด็กหญิงญาดา  อายุยืน พุทธ
14 8034 เด็กหญิงชลิตา  บุญมาเลิศ อิสลาม
15 8035 เด็กหญิงปิยธิดา  พ่ึงโพธ์ิทอง อิสลาม
16 8037 เด็กหญิงพริมา  ราชพงศ์ พุทธ
17 8436 เด็กหญิงรชานันทน์  สมใจ พุทธ
18 8437 เด็กหญิงสุมิตรา  สมวงค์ พุทธ
19 8456 เด็กหญิงธนภรณ์  พ่ึงสังข์ พุทธ
20 8496 เด็กหญิงศรัณรัตน์  พาลีเขตต์ อิสลาม
21 8585 เด็กหญิงขวัญชรีย์  พิพัฒน์กุลชีวิน พุทธ
22 8688 เด็กหญิงอาวาตีส  สะอะ อิสลาม
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1 8024 เด็กชายธัชชัย  ภูต้องใจ พุทธ
2 8030 เด็กชายอนุสรณ์  อนุฤทธ์ิ พุทธ
3 8113 เด็กชายรัฐภูมิ  รัตน์เจริญ อิสลาม
4 8489 เด็กชายครินทร์  พิศาลสาคครินทร์ พุทธ
5 8492 เด็กชายธนกร  ไวถาวร พุทธ
6 8495 เด็กชายเพียวพรรณ  ไชยรัตน์ อิสลาม
7 8611 เด็กชายพุทธา  ต้ังธีระสกุล พุทธ
8 เด็กชายธีรพงษ์ ควรคะนึง พุทธ
9 7879 เด็กหญิงสุวนัน  พรมมินทร์ พุทธ

10 7883 เด็กหญิงเบญญาภา  มิตรสมัคร์ พุทธ
11 7884 เด็กหญิงนราพร  ไพศาลธรรม พุทธ
12 7897 เด็กหญิงวนิดา  ทองอ่อน อิสลาม
13 7898 เด็กหญิงมณีพรรณ  สุภรินทร์ พุทธ
14 7881 เด็กหญิงอัยวริญท์  บุญมาเลิศ อิสลาม
15 7901 เด็กหญิงญาณิศา  เลิศรัมย์ พุทธ
16 8018 เด็กหญิงฌานิศา  มะโนสา พุทธ
17 8026 เด็กหญิงลลิตา  มุงคุณ พุทธ
18 8036 เด็กหญิงณัฐฏ์ณิชา  ทรงศิริ อิสลาม
19 8038 เด็กหญิงชลดา  วงเอ่ียม พุทธ
20 8467 เด็กหญิงธิดาพร  ทูลแก้ว พุทธ
21 8493 เด็กหญิงปาลิดา  สมีพวง พุทธ
22 8494 เด็กหญิงปิยธิดา  สมีพวง พุทธ
23 8677 เด็กหญิงนัชชา  ฤกษ์กมล อิสลาม
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