
เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 ๗๖๐๕ เด็กชายพลรัตน์  ยะก๊บ อิสลาม
2 7761 เด็กชายอัฟด้อล   หวังพิทักษ์ อิสลาม
3 7782 เด็กชายณัฐพนธ์  พรรณา พุทธ
4 ๗๗๘๙ เด็กชายอธิป  ศรีสะอาด อิสลาม
5 7793 เด็กชายโสภณวิชญ์  จันทร์พุ่ม อิสลาม
6 7904 เด็กชายวิทยา   จันทร์ประทักษ์ พุทธ
7 7906 เด็กชายรชานนท์   เรืองปราชญ์ อิสลาม
8 7907 เด็กชายรชานนท์   ฉิมพาลี พุทธ
9 7912 เด็กชายฟูรกอน  หะไร อิสลาม

10 8482 เด็กชายโมฮาเหม็ด  ซัมซาน อิสลาม
11 8610 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุ่มโพธ์ิงาม พุทธ
12 ๗๖๔๒ เด็กหญิงนัซนีน  ตือบิงหม๊ะ อิสลาม
13 ๗๗๖๗ เด็กหญิงพัธน์พร  ขวาไชยวี พุทธ
14 ๗๗๖๘ เด็กหญิงปณาลี  ขุมทอง อิสลาม
15 ๗๗๗๐ เด็กหญิงน ้าหน่ึง  มีสมานพงษ์ พุทธ
16 ๗๗๗๔ เด็กหญิงวราภร  ดาส่ัว อิสลาม
17 ๗๗๙๗ เด็กหญิงแอริณ  แดงโกเมน อิสลาม
18 7798 เด็กหญิงมาลินี  ฮีมวิเศษ อิสลาม
19 ๗๘๐๒ เด็กหญิงนุจญมิ น  ฮาระตะวัน อิสลาม
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รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/1
คุณครูประจ ำช้ัน ครูกิจชุฬำภรณ์  คล้ำยสมบัติ



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 ๗๗๕๗ เด็กชายธนกฤต  บุญมา พุทธ
2 ๗๗๕๙ เด็กชายจุลจักร  สว่างแจ้ง อิสลาม
3 ๗๗๖๔ เด็กชายณัฐพล  แสงเจริญ พุทธ
4 ๗๗๘๑ เด็กชายธนกร   ลอดสุโข พุทธ
5 ๗๗๘๘ เด็กชายอัครพนธ์  กล่ินมาลัย อิสลาม
6 7913 เด็กชายกิตติพงศ์     แก้วตะวัน พุทธ
7 7790 เด็กชายรังสรรค์  ระแสนพรหม พุทธ
8 7908 เด็กชายพงศกร  ค้าพิลา พุทธ
9 7918 เด็กชายกิตติศักด์ิ   อินทร์ส้าราญ พุทธ

10 7920 เด็กชายจีรศักด์ิ  อ้อยเพียร พุทธ
11 ๗๘๐๓ เด็กหญิงวรัญญา  ขาวบาง อิสลาม
12 ๗๘๐๔ เด็กหญิงพันทิตา  แดงโกเมน อิสลาม
13 7807 เด็กหญิงมาริน  ศรีวรรณยศ อิสลาม
14 7911 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เวชชนะ อิสลาม
15 7924 เด็กหญิงวรัญญา  รูปข้า อิสลาม
16 8005 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงโกเมน อิสลาม
17 8006 เด็กหญิงอัญชิสา  หมู่เพชร อิสลาม
18 8443 เด็กหญิงวรัญญา  ลีบาง พุทธ
19 8490 เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีหาบุญทัน พุทธ
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รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/2
คุณครูประจ ำช้ัน  ครูนภำพร  จำรุจันทร์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ – สกุล ศำสนำ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ
1 7962 เด็กชายมนัสชัย  อ่อมไหล พุทธ
2 8124 เด็กชายเนวิน  บุญเรือง พุทธ
3 8239 เด็กชายอรรถพล  สารินทร์ พุทธ
4 8439 เด็กชายอธิพงศ์  พาไชย พุทธ
5 8440 เด็กชายอธิวัฒน์  พาไชย พุทธ
6 7769 เด็กหญิงพรพนา  ปัญญาวิเวก พุทธ
7 ๗๗๗๒ เด็กหญิงสุกัญญา  แสนกล้า พุทธ
8 7773 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองสวน อิสลาม
9 ๗๗๗๕ เด็กหญิงพิริสา  มินซอมอ อิสลาม

10 ๗๘๐๐ เด็กหญิงอทิตยา  ศิริมงคล อิสลาม
11 7805 เด็กหญิงอนุสรา  สุรี อิสลาม
12 7910 เด็กหญิงกรณษา  นิภารัตน์ อิสลาม
13 7948 เด็กหญิงเกวลิน  แม้ท่าไม้ อิสลาม
14 8112 เด็กหญิงชุติการ  รัตน์เจริญ อิสลาม
15 8127 เด็กหญิงนาถกมล  ทองดีนอก พุทธ
16 8470 เด็กหญิงจินดามณี  จิตต์สวัสด์ิ อิสลาม
17 8685 เด็กหญิงวริฎฐา  วงษ์สิงห์ พุทธ
18 เด็กหญิงซูไลฟา  ปาลาปง อิสลาม
19 เด็กหญิงพิชญธิดา  เลาะห์หมุด
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คุณครูประจ ำช้ัน  ครูกฤษณำ  เสนครำม
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