
8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว
1 6751 เด็กชาย ธันวา หัสกุล**58 ซํ้าชั้น
2 6916 เด็กหญิง กวินตรา สมจารีย์
3 6917 เด็กหญิง สุพัตรา จีนก๊ิด
4 6924 เด็กหญิง ปวิตรา มะลิซ้อน
5 6934 เด็กชาย กิตติพงศ์ โพธิ์ดังเจดีย์
6 6936 เด็กชาย ณภัทร สุขเจริญ
7 6939 เด็กชาย ภาคิน เอี่ยมสอาด
8 6943 เด็กชาย ภานุภัทร แก้วพันธ์
9 6944 เด็กชาย ธนภัทร มูฮําหมัด
10 6947 เด็กหญิง ริสมี ชวาล
11 6949 เด็กหญิง นิสิตา หลิมสวาสดิ์
12 6957 เด็กหญิง กิตติยา  มูฮําหมัด
13 6969 เด็กชาย นิติภูมิ  สมอทอง
14 6976 เด็กชาย พัณติพงค์ เรืองอยู่
15 6979 เด็กหญิง พิชญาภา  มัจฉิม
16 6983 เด็กหญิง พลอยปภัส ฟักเขียว
17 7005 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พรหมรักษ์
18 7006 เด็กชาย ทัด ชาวพม่า
19 7060 เด็กชาย ภาคภูมิ ขวัญแก้ว
20 7115 เด็กชาย พรเทพ หรพูล
21 7118 เด็กชาย ธีรภัทร์ เท่ียงศรีเกลี้ยง
22 7122 เด็กหญิง พิยะดา  แทนขํา
23 7137 เด็กหญิง เจริญรุ่ง พิง
24 7253 เด็กหญิง มณิภา อรัญมิตร
25 7262 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เกิดนิมิตร
26 7272 เด็กหญิง อรจิรา บุญงาม
27 7405 เด็กชาย ธันวัต หมัดจิ เข้าใหม่
28 7406 เด็กหญิง ณัฐสินี สังขวรรณะ เข้าใหม่
29 7407 เด็กชาย ทองฉัตร เลาะเงิน เข้าใหม่
30 7411 เด็กชาย อริญชัย ปู่มา เข้าใหม่
31 7418 เด็กชาย สุรเดช เครือโสม เข้าใหม่
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น  นางมิ่งกมล บัวเรียน



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว
1 6795 เด็กหญิง รักษิณา หัสกุล**60 ซ้ําช้ัน
2 6919 เด็กหญิง นันท์นภัช ปรีดากร
3 6941 เด็กชาย สุวพิชญ์  พัฒนะกุลพันธุ์
4 6948 เด็กหญิง รมิดา ไวยเลิศ
5 6951 เด็กหญิง พอวา ทองสนธิ
6 6952 เด็กหญิง ธัญพร สังข์สว่าง
7 6953 เด็กหญิง บุรฮานี มะลิวัลย์
8 6967 เด็กชาย อนาวิล แฉล้มวารี
9 6971 เด็กชาย กานนท์  แบมะ
10 6972 เด็กชาย นภัทร กล่อมเสนาะ
11 6975 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ศิริมงคล
12 6981 เด็กหญิง ชนิตา บินมูฮํามัดอามิน
13 6984 เด็กหญิง กัญญาวี หวังปัญญา
14 6986 เด็กหญิง พัณณิตา  รังสิมาภิรัต
15 6988 เด็กหญิง ณัฎฐินี ยียะมา
16 6995 เด็กชาย ยศวรณ์ ปานบุญ
17 7040 เด็กชาย รัชชานนท์ สมันเลาะ***60 ซ้ําช้ัน
18 7093 เด็กชาย วรินทร ถิตย์เจริญ
19 7116 เด็กชาย มานพ บุญรอด
20 7119 เด็กหญิง นรินธร เจริญพงค์
21 7124 เด็กหญิง ภัณฑิรา  พงษ์ราช
22 7135 เด็กชาย ศิวนาท ศรีจันทร์กลัด
23 7138 เด็กหญิง มาริษา หัสกุล**60
24 7266 เด็กหญิง กิตญาดา กล่ันประสม เข้าใหม่
25 7398 เด็กชาย ชาญชัย เงินทองฟู เข้าใหม่
26 7408 เด็กหญิง วีรินทร์ ธัมมวารีกานต์ เข้าใหม่
27 7409 เด็กชาย ธัชเทพ ท้าวสิทธิ์ธา เข้าใหม่
28 7410 เด็กชาย นาวิน เจ๊ะมะสุขเกษม เข้าใหม่
29 7412 เด็กชาย เศรษฐวุฒิ สุทธิวรรณา เข้าใหม่
30 7413 เด็กชาย ชาอินทร์ กาเรต์ เข้าใหม่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1/2
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นางสาวนิตยา  เครือสุวรรณ



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว
1 5759 เด็กชาย ภูริลักษณ์ นวลมาก**56
2 6208 เด็กชาย วราฉัตร ไชยฉัตร**56
3 6918 เด็กหญิง จารุวรรณ โต๊ะมุดบํารุง
4 6926 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุขเนาวรัตน์
5 6927 เด็กหญิง ฟาติน มิหะรน
6 6929 เด็กชาย วรภัทร บุญรอด
7 6932 เด็กชาย พงศ์พัฒน์  เขียวเจริญ
8 6946 เด็กชาย ศักรินทร์ วรรณศรี
9 6956 เด็กหญิง พรปวีณ์ กุมภีรพงษ์
10 6958 เด็กหญิง อุรัสยา  หอมพุฒ
11 6970 เด็กชาย กิตติพัฒน์ โพธิ์ดังเจดีย์
12 6973 เด็กชาย นพพร นุตาลัย
13 6985 เด็กหญิง ณัฐวดี นิ่มละออ
14 6987 เด็กหญิง นูรอัยนี ศรีวงษ์
15 6989 เด็กหญิง สิริยากร มีจิตร
16 6991 เด็กหญิง ณิชาภัทร จันทร์ทอง
17 6993 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  วันหมัด
18 6994 เด็กชาย พิทักษ์ ผู้ระย้า
19 6996 เด็กชาย อดิเทพ เกศนภดล
20 7098 เด็กชาย ภูริย์  อินสุพรรณ์
21 7114 เด็กหญิง ไอนาส นิมะ
22 7121 เด็กชาย อารักษ์ ชูยศ
23 7123 เด็กหญิง ธนิภา อํ่าสิงห์
24 7126 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์  มูลเฌอร์
25 7136 เด็กชาย อนัน เนือน
26 7183 เด็กชาย เมธาวุฒิ รวมวงษ์**60 ซ้ําช้ัน
27 7291 เด็กหญิง มารีนา หลําเพ็ญสะ
28 7362 เด็กหญิง รัชดารินทร์ พิพัฒนบวรกุล
29 7414 เด็กชาย อภิสิทธิ์ คลับคล้าย
30 7426 เด็กชาย พีรภัทร นีซัง
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1/3
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นางสาวพานิมิตร  พรหมเสนา 



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว
1 6921 เด็กหญิง ชนิกานต์ โพธิ์ดังเจดีย์
2 6922 เด็กหญิง ลาตีฟะห์ สมศรี ไม่มีใบสมัคร
3 6923 เด็กหญิง ปริศนา มีปัญญา
4 6925 เด็กหญิง กฤตพร สกุลปทุมมาลย์
5 6931 เด็กชาย ณัฐภัทร ทับเปล่ียน
6 6935 เด็กชาย ธนภัทร แซ่ล่ี
7 6937 เด็กชาย ธนพล  แพงจันทร์
8 6938 เด็กชาย พงณพัฒน์ กองมณีกิจ
9 6942 เด็กชาย ธีระภัทร สวัสด์ิโยธิน
10 6954 เด็กหญิง ชไมพร แปมะ
11 6961 เด็กชาย ศรีไกร หมัดละ
12 6966 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สังขเนตร
13 6974 เด็กชาย อมัณตรา ม่ันคง
14 6977 เด็กชาย ต้นกล้า บินซาเล็ม ไม่มีใบสมัคร
15 6982 เด็กหญิง จิรัชญา กีโซ๊ะ
16 6998 เด็กชาย รัฐภัทร ยะเลาะ
17 6999 เด็กชาย ธนภัทร สายบัณฑิต
18 7002 เด็กชาย กิตติภัทร จันทร์พงษ์
19 7004 เด็กชาย นันทพัทธ์  ผลเจริญ
20 7008 เด็กหญิง ธนพันธ์  เนตรทิพย์
21 7054 เด็กหญิง ชลธิชา พุ่มนุ้ย
22 7097 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แสงโก๊ะ

7117 เด็กชาย นราธิป มะลิวัลย์
24 7128 เด็กชาย อภินัทธ์ ทวีสิน
25 7156 เด็กหญิง ธมลวรรณ พวงแก้ว
26 7250 เด็กชาย นิติกร บุญอาจ
27 7339 เด็กหญิง ดารินทร์ เจ๊ะวังมา
28 7350 เด็กหญิง วรรณณิษา เถ่ือนกลาง เข้าใหม่
29 7419 เด็กชาย ยศพัฒน์ โสดากุล เข้าใหม่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1/4
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นางสาวนิติดา  โต๊ะหมาด
ชื่อ-สกุล



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว
1 6799 เด็กหญิง สุภิญญา พานแก้ว
2 6800 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ไดเด็น
3 6802 เด็กหญิง วัลลดา ราตรี
4 6805 เด็กหญิง ภัทรดา ศรีแพง
5 6806 เด็กหญิง สรัญญา รังประเสริฐ
6 6809 เด็กชาย กันต์ มะลิวัลย์
7 6811 เด็กชาย มารุต ม่ันคง**60**พ
8 6812 เด็กชาย ปฏิคม สุขสมกิจ
9 6813 เด็กชาย จิรกร บุญดี
10 6822 เด็กหญิง สวรรณญา สายทอง
11 6823 เด็กหญิง ณิชา ณ  ชุมพร
12 6825 เด็กหญิง นัฐชา มิฮารน
13 6829 เด็กชาย กิตศดา โต๊ะสมัน
14 6838 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุขแก้ว
15 6850 เด็กชาย กฤษดา อุกฤษ***พ
16 6851 เด็กชาย ณัฐพล โพธาภิรัติ
17 6856 เด็กชาย ณัฐกุล เด็นโซ๊ะ***พ
18 7046 เด็กชาย มนทเดช บิลซาเล็ม
19 7068 เด็กชาย จิรายุ ยาวสันเทียะ
20 7090 เด็กชาย วีรภาพ โต๊ะมุดบํารุง
21 7091 เด็กหญิง ปุณณมา หทัยธาระ
22 7139 เด็กชาย สมิทธิ์ มะวา
23 7163 เด็กชาย อนุวัฒน์ โพธิ์ขาว
24 7164 เด็กชาย ชนาธิป อาหะหมัดอามีน
25 7165 เด็กหญิง รุจิรา ฤทธิ์เดช
26 7166 เด็กชาย อดิสรณ์ กลุสันเทียะ
27 7168 เด็กหญิง อลิตา ม่ันเจริญ
28 7273 เด็กชาย ธนวัฒน์ แซ่อ้ึง
29 7396 เด็กหญิง พัตฮาน่า สังข์เงิน เข้าใหม่
30 7397 เด็กชาย หัสณุ พิพัฒนบวรกุล เข้าใหม่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2/1
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นางพิจิตรา  นวนแสง



8/10/2018

เลขที่ เลขประจําตัว
1 6624 เด็กชาย อานัด บุสมาน***60 ป.2/2
2 6793 เด็กหญิง ชฎากร ศรีจันทร์กลัด
3 6804 เด็กหญิง ณัฐรดา ยียะมา
4 6810 เด็กชาย วุฒิกร พุทธวจนะ
5 6814 เด็กชาย ชัยมงคล เต่าทอง
6 6815 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ พัฒน์เจริญ
7 6820 เด็กหญิง สิรินญา พ่วงสิน
8 6824 เด็กหญิง พิชญาภา สืบหาแก้ว
9 6827 เด็กหญิง รุ่งรดา วายะลุน
10 6830 เด็กชาย ปัญญกร ทิพย์มนตรี
11 6835 เด็กชาย ฤทธิเดช แสงวงค์
12 6836 เด็กชาย ไพศาล ปานมณี
13 6841 เด็กชาย นัทธารา นุ้ยนิ่ง
14 6844 เด็กชาย กัฟฟ่ี บินซาเล็ม
15 6848 เด็กชาย ฐิติพงษ์ ดอนอ่ีง่อง
16 6849 เด็กชาย ธนทัต บิลฮําซา
17 6853 เด็กชาย ธนภัทร แพงจันทร์
18 6855 เด็กชาย ณัฐภัทร สุวรรณภูมิ
19 7020 เด็กหญิง พิมพ์รภัทร เต่าทอง***60 ป.2/2
20 7039 เด็กหญิง ผันสิริ โซมมิน**พ
21 7041 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สารนาเรียง
22 7047 เด็กชาย ปกาศิต ทาเอ้ือ
23 7129 เด็กหญิง สิริวิมล พลชนะ
24 7169 เด็กหญิง ธนพร เกษมสุข
25 7170 เด็กชาย นันทชัย สลามเต๊ะ
26 7171 เด็กชาย กฤตนภัทร สุขโข
27 7172 เด็กหญิง กวิตรา มะสัญ
28 7173 เด็กชาย ชโนดม พัฒนชัย
29 7174 เดก็ชาย บะชีร หมัดลัง
30 7175 เด็กชาย อภิชาติ มั่นเจริญ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น   นางอรทัย  เจริญพร



8/10/2018

เลขที่ เลขประจําตัว
1 6513 เด็กชาย วีรภัทร แซ่ตัน**59 ป.2/3
2 6689 เด็กชาย มนต์รัก พรมโสภา**59 ป.2/3
3 6794 เด็กหญิง ชนัดฎา ยะไม
4 6796 เด็กหญิง กชกร พร้อมสินทรัพย์
5 6798 เด็กหญิง ธนัชพร แย้มสุนทร
6 6819 เด็กหญิง นัดชา รามพรม
7 6833 เด็กชาย ศิรพชร บุบผาดาษ
8 6839 เด็กชาย อินทัช ยียะมา
9 6847 เด็กชาย ปัณณสิทธ์ิ งามพริ้ง
10 6854 เด็กหญิง มัญฑิรา สกุมา
11 6878 เด็กหญิง ไอรลดา โต๊ะถิง
12 7044 เด็กชาย ธีรสิทธ์ิ นาคเล็ก
13 7045 เด็กหญิง วนิดา ดวงพล
14 7067 เด็กชาย ภคพงษ์ วงศ์เมือง
15 7073 เด็กชาย จารุตน์ ชัยยันทวี
16 7140 เด็กชาย ศุภกร เผือกโฉลง
17 7143 เด็กชาย สุทธวัฒน์ เพ็ชรภู่***พ
18 7145 เด็กชาย เนตรนริส บูรณะกิติ
19 7176 เด็กชาย นันทกร แอนดาริส
20 7177 เด็กหญิง อัปสร แสนจันทร์
21 7178 เด็กหญิง วิชญาพร ทิพย์พยอม
22 7179 เด็กชาย พิชยดลน์ แอนดริส
23 7180 เด็กชาย นิติกุล หลิมสวาสด์ิ
24 7181 เด็กหญิง สุทัตตา อัสดรชัยกุล
25 7182 เด็กชาย เพชรกล้า มาดี
26 7194 เด็กหญิง พลอยปภัส เกิดนิมิตร
27 7255 เด็กหญิง ณัฐชา แสนโต
28 7275 เด็กหญิง พีรดา คําภิรักษ์
29 7423 เด็กหญิง ณธิดา แท่นนอก
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ช่ือ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นางผ่องศรี  สุวรรณ์  



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว
1 6454 เด็กชาย มูฮําหมัดซัยดี บาเน็ง
2 6571 เด็กหญิง ไอลดา มะเด็น
3 6573 เด็กหญิง กัญญาวี ศรีสวัสด์ิ
4 6576 เด็กหญิง ภัทรวดี พาลี
5 6580 เด็กหญิง รสนันท์ รุจธาดาพงศ์
6 6581 เด็กหญิง อาทิตยา พร้อมสินทรัพย์
7 6585 เด็กหญิง เก่ง สุขขํา
8 6594 เด็กชาย ธนากร แซ่ต้ัง
9 6599 เด็กชาย ธนกฤต นุ้ยนิ่ง
10 6601 เด็กชาย กรณ์ มะขยัน
11 6610 เด็กหญิง อัยวริน แอนดริส
12 6616 เด็กหญิง ณิชานันท์ บินยูซบ
13 6620 เด็กหญิง ปริยากร และมิตร
14 6628 เด็กชาย ศุภกร ชาญประเสริฐ
15 6638 เด็กชาย อรรถพร ยีมะสะและ
16 6700 เด็กชาย วงศกร ศิริมงคล
17 6715 เด็กหญิง นิชชาภัทร หรสิทธิ์
18 6744 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ทองส่งโสม
19 6746 เด็กหญิง ชลิตา ถือมาลา
20 6857 เด็กชาย รัชชานนท์ บนสันเทียะ**พ
21 6864 เด็กหญิง ปัณฐิตา บุญสมัคร
22 7009 เด็กหญิง ธณิดา บุตรพลอย
23 7010 เด็กหญิง ณัฐชา แสงเดือน
24 7012 เด็กชาย มุตตอลิบ บุตรลพ
25 7013 เด็กชาย วีรวัฒน์ ประสงค์
26 7014 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ปานทอง
27 7015 ด.ญ. กัลยา วงศ์ษา จําหน่าย 22/06/2561
28 7016 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ นาคเล็ก
29 7022 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ฟักเขียว
30 7066 เด็กชาย ณัฐกร หาบอุปการ
31 7251 เด็กหญิง มูนา อุ่นด้วง ป.2/4
32 7261 เด็กชาย เอ้ืออังกูร ขันนาค ป.2/4
33 7267 เด็กหญิง สุนิษา สงเคราะห์ ป.2/4
34 7280 เด็กชาย เจนภพ บุญงาม ป.2/4
35 7391 เด็กชาย ธาวิทย์ มะลิวัลย์ เข้าใหม่
36 7394 เด็กชาย ธัญชพล เบ็นหะยีสะเล็ม เข้าใหม่
37 7425 เด็กชาย ภัทรพงษ์ นีซัง เข้าใหม่
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3/1
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นายสัญญา  ธรรมสุนา 



8/10/2018

เลขที่ เลขประจําตัว ช้ันเดิม
1 6221 เด็กหญิง ณัฐชา หัสกุล***58 ป.3/2
2 6574 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ล้ีบุญงาม
3 6579 เด็กหญิง อรนัท นุ้ยนิ่ง
4 6582 เด็กหญิง กาญจนา จันดาวงษ์***พ
5 6583 เด็กหญิง กรรณิกา สิมมา
6 6586 เด็กชาย อธิป ชุมแก้ว
7 6589 เด็กชาย นาวิน หวังอับดุลเลาะ
8 6597 เด็กชาย ภูตะวัน วักไธสง
9 6598 เด็กชาย ธีรกานต์ ไชยราช***พ
10 6602 เด็กชาย ประจักษ์ โพธ์ิทอง
11 6604 เด็กชาย พีรภัทร ฮับเซาะห์
12 6607 เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช มะเตอรกี
13 6612 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ กลมกล่อม
14 6618 เด็กหญิง ภัทลดา ศรีวงษ์
15 6621 เด็กหญิง กชกร เกตุหอม
16 6622 เด็กหญิง ฟัยยูม มีมูซอ
17 6625 เด็กชาย ภูมิภัทร์ สารนาถ
18 6633 เด็กชาย เอกพล อะเซ็น***พ
19 6685 เด็กชาย นภัสรพี ปรมศักดา***พ
20 6742 เด็กชาย ภคพล อ่อนน่วม
21 6745 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บัวจันทร์
22 6880 เด็กหญิง อรัญญา รักหทัย
23 6882 เด็กชาย ชัยภัทร ใจขาล
24 7019 เด็กหญิง รณิชา พวงมณี
25 7021 เด็กชาย วรินทร พระแสง
26 7023 เด็กชาย เมก้า สมันเอี่ยม ป.2/4
27 7025 เด็กหญิง กัญญาภัค เช้ือแก้ว ป.2/4
28 7031 เด็กชาย พงศกร วันหมัด ป.2/4
29 7033 เด็กหญิง สุธิตา บูรพา***พ ป.2/4
30 7071 เด็กหญิง ณัฐธิดา คิดชอบ 
31 7078 เด็กชาย ภาสกร ภาวลี***พ ป.2/4
32 7080 เด็กหญิง ปาณิสรา จักร์กระโทก ป.2/4
33 7111 เด็กหญิง ชิตตวัน กระแสเศวต ป.2/4
34 7147 เด็กหญิง ปณิดา เข็มแก้ว ป.2/4
35 7281 เด็กชาย วิทยา สวนทรัพย์ ป.2/4
36 7392 เด็กชาย แทนรัก จันทร์หอม เข้าใหม่
37 7395 เด็กหญิง นิลยา สุริยน เข้าใหม่
38
39
40

ช่ือ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน   นางจุฑามณี  ราชเจริญ



8/10/2018

เลขที่ เลขประจําตัว
1 6186 เด็กชาย มนัสวิน สินบางหว้า**58
2 6572 เด็กหญิง เขมมิกา รอเซ็น
3 6577 เด็กหญิง ไปรยา จันทร
4 6578 เด็กหญิง ปุลินิตา หลักคํา
5 6592 เด็กชาย ธนเดช แก้วเกตุ
6 6593 เด็กชาย ไฟซอล ร่าหมาน
7 6608 เด็กหญิง อมานี ศรีเจริญ
8 6609 เด็กหญิง ปาริชาต เดวาหมัด
9 6611 เด็กหญิง พิชญธิดา ดอเลาะกองเสล็ม
10 6613 เด็กหญิง บัณฑิตา ม่ันคง
11 6619 เด็กหญิง นัฐธิชา บินฮาซัน
12 6631 เด็กชาย เผ่าเทพ สมอทอง
13 6632 เด็กชาย นิวัฒน์ ศรีรักษา
14 6635 เด็กชาย ศรัญ จารุจันทร์ 
15 6636 เด็กชาย ยุติวิชญ์ เปรื่องอาภัย
16 6637 เด็กชาย บุญภวิษย์ ศรีสวัสด์ิ
17 6640 เด็กชาย ธนพัฒน์ รามพรม
18 6684 เด็กชาย รวิพล แซ่เล้า
19 6741 เด็กหญิง อธิชา นิลคงศักด์ิ
20 6743 เด็กชาย จักรพันธ์ จันอุดทา
21 6762 เด็กหญิง อัญชุษา แซ่ตัน**59 ป.2/2
22 6866 เด็กชาย พงศพศั ทิปะกะ
23 6902 เด็กหญิง ธัญรดา รักธรรมดี ป.2/4
24 7026 เด็กหญิง เพชรรดา เจริญยิ่ง
25 7027 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีสวัสด์ิ ***นักเรียนรอผลการตรวจ ตั้งแต่ ป.1

26 7028 เด็กหญิง ธัชรินทร์ ท้าวสิทธ์ิธา
27 7029 เด็กหญิง วารินทร์ มะสัญ ป.2/4
28 7030 เด็กชาย มารุต ภู่สําลี ป.2/4
29 7035 เด็กหญิง นุสรีญา แอนดาริส
30 7049 เด็กชาย ธาวิน สมันเลาะ ป.2/4
31 7061 เด็กชาย โฟก จันทร***พ
32 7076 เด็กหญิง ธนรัตน์ ชัยยันทวี ป.2/4
33 7102 เด็กชาย กิตติกวิน ฟินด้ี ป.2/4
34 7103 เด็กหญิง เอมมิกา ทวีสิน ป.2/4
35 7148 เด็กหญิง ณัฐชา จันทร์ทัศสาระ
36 7157 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ แซ่ล้ี
37 7393 เด็กหญิง สุวิมล ทองย้อย เข้าใหม่
38 7422 เด็กหญิง ศุภมาศ อ่ิมสําราญ เข้าใหม่
39 7424 เด็กชาย ธนดล มะสังหลง เข้าใหม่
40

ช่ือ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นางวรรณา ตลับเพ็ชร



8/10/2018

เลขที่ เลขประจําตัว ช้ันเดิม
1 6447 เด็กหญิง วรินทร สิงห์แก้ว ป.3/1
2 6451 เด็กหญิง พิรดา เกตุจันทร์ ป.3/2
3 6453 เด็กหญิง สุกัญญา มุมา ป.3/3
4 6461 เด็กหญิง กัญญาณี มินอาวัง ป.3/1
5 6465 เด็กชาย เกริกชัย สุดสวาสดิ์ ป.3/3
6 6466 เด็กหญิง ณัฏฐา แย้มมา ป.3/1
7 6469 เด็กชาย ธนัชชัย คะเสนา ป.3/1
8 6472 เด็กหญิง วิลาสินี ทองเสน ป.3/2
9 6474 เด็กหญิง นภาวรรณ การสมจิตร ป.3/1
10 6477 เด็กชาย ธนดล จินดารักษ์ ป.3/1
11 6479 เด็กชาย วายุภัทร์ ปานทอง ป.3/3
12 6482 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรหลํา ป.3/3
13 6484 เด็กชาย นนทกร มาแย้ม ป.3/2
14 6485 เด็กชาย ธีรเดช นิ่มนวล ป.3/1
15 6486 เด็กชาย รัชพล โพธิ์ทอง ป.3/2
16 6675 เด็กหญิง วริสา รัตนพานิช ป.3/2
17 6677 เด็กชาย วิสรุจน์ พวงมณี ป.3/2
18 6718 เด็กหญิง ธามิศา แร่นาค ป.3/2
19 6749 เด็กหญิง จัสมิน ดีเลิศ ป.3/1
20 6750 เด็กหญิง วลัยวรรณ ปั้นชูศรี ป.3/1
21 6752 เด็กชาย ศิลา สายทอง***พ ป.3/1
22 6753 เด็กชาย บุ๊คลิน ขําอิน ป.3/1
23 6757 เด็กชาย ภูมิรพี แอนดาริส***พ ป.3/2
24 6758 เด็กชาย นาคร สุไลมานดี ป.3/2
25 6759 เด็กชาย ธนกร หวังพิทักษ์ ป.3/2
26 6761 เด็กชาย ธารินทร์ หวังสะมาแอล ป.3/2
27 6763 เด็กหญิง ธนัชพร สุวรรณมณี ป.3/3
28 6765 เด็กหญิง นริสรา ศรีดํา ป.3/3
29 6870 เด็กชาย วัชระ แซ่โค้ว ป.3/1
30 6903 เด็กหญิง สุวิภา อสรเวช ป.3/2
31 7095 เด็กหญิง กิตติกุล แจ่มหะไทย ป.3/3
32 7101 เด็กชาย มุฮัมมัดอะลี หวังเจริญ ป.3/1
33 7109 เด็กหญิง ทัศนีย์ ธรรมาดิรมณ์ ป.3/3
34 7265 เด็กหญิง วรัญญา สุวรรณจินดา ป.3/2
35 7389 เด็กชาย ธนกฤต คําสอาด เข้าใหม่
36 7428 เด็กหญิง มนิสรา ฟุ่มเฟือย เข้าใหม่
37
38
39
40

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/1
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นางสาวลัดดาวัลย์  โต๊ะซอ



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ชั้นเดิม
1 6442 เด็กหญิง วรรัตน์ อินต๊ะวิชัย ป.3/1
2 6446 เด็กหญิง ลลิตา แก้วพลัย ป.3/1
3 6455 เด็กหญิง ชลดา แอนดาริส ป.3/2
4 6463 เด็กหญิง กัญญาภัค วงศ์เครือสอน ป.3/3
5 6467 เด็กชาย ธีรเดช แอนดริส ป.3/2
6 6468 เด็กหญิง วราพร สิงนันตา ป.3/1
7 6471 เด็กหญิง อนันดา บินฮาซัน ป.3/2
8 6476 เด็กชาย สหรัฐ หวังสมาแอล ป.3/1
9 6480 เด็กชาย ณัฐธพงษ์ โชระเวก ป.3/1
10 6483 เด็กชาย ณัฐคฤณร์ นาคโปย ป.3/3
11 6487 เด็กชาย นาวิน เดวีเลาะห์ ป.3/1
12 6490 เด็กชาย กฤษดี สลามัด***พ ป.3/2
13 6509 เด็กหญิง ปิยมาศ สว่างอารมณ์ ป.3/1
14 6534 เด็กชาย เอกรินทร์ บัวทอง ป.3/2
15 6655 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ กลิ่นชื่น ป.3/3
16 6676 เด็กหญิง จิรัชญา แม้นมินทร์ ป.3/1
17 6678 เด็กชาย นครินทร์ เพประโคน ป.3/3
18 6681 เด็กชาย สิทธิพล นุ่นทะธี ป.3/1
19 6695 เด็กหญิง จิดาภา วะนาใส***59
20 6721 เด็กหญิง วรินทร์ ศิริมงคล ป.3/3
21 6722 เด็กหญิง สุพิชชา สุนูพัฒน์ ป.3/3
22 6725 เด็กชาย อชิระ เย่ียมไธสง ป.3/3
23 6736 เด็กหญิง กมลชนก มีจิตร ป.3/2
24 6754 เด็กหญิง ปรียารัตน์ มะเด็น ป.3/2
25 6756 เด็กหญิง กานต์พิชชา ทองนุ่ม ป.3/2
26 6760 เด็กชาย ทรัพย์สิทธิ์ เผือกสวัสด์ิ ป.3/2
27 6764 เด็กหญิง พนิตา แอนดะริส ป.3/3
28 6767 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฟักเขียว ป.3/3
29 6884 เด็กหญิง จุฑามาศ ปานสมพงษ์ ป.3/1
30 6898 เด็กชาย พงศธร ยตะโคตร ป.3/1
31 6899 เด็กหญิง มาริสา สว่างอารมณ์ ป.3/2
32 7087 เด็กชาย รัฐพล มูลทรัพย์ ป.3/2
33 7104 เด็กชาย ศักด์ินรินทร์ น่ิมอนงค์ ป.3/3
34 7112 เด็กหญิง สุธารัตน์ สง่าศรี ป.3/3
35 7256 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ สุกกาดํา ป.3/3
36 7390 เด็กหญิง อัมพวา ฮานับ เข้าใหม่
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น  นายทวี  นุ้ยน่ิง  



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ชั้นเดิม
1 6436 เด็กหญิง จิรฐิดา หมัดฮับ ป.3/3
2 6437 เด็กหญิง สิริยากร เราประเสริฐสุข ป.3/1
3 6438 เด็กหญิง ศุศิรา วารี ป.3/2
4 6439 เด็กหญิง ชมพูนุช ถาวัง ป.3/2
5 6441 เด็กหญิง พัชฌา รักเสง่ียม ป.3/2
6 6445 เด็กหญิง กัญญาวีร์ จันทร์พงษ์ ป.3/3
7 6448 เด็กหญิง แพรวา โซมมิน***พ ป.3/1
8 6450 เด็กหญิง ปวริศา หวังเลียบกลาง ป.3/2
9 6452 เด็กชาย สุทธิกานต์ สลามเต๊ะ ป.3/3
10 6456 เด็กชาย วรเมธ พิลายุทธ ป.3/3
11 6458 เด็กชาย ชนันธร ปลอดใจดี ป.3/1
12 6460 เด็กชาย รัฐกาญฑ์ ชูดํา ป.3/2
13 6475 เด็กหญิง พิชชาภรณ์ ดอเลาะกองเสล็ม ป.3/2
14 6488 เด็กชาย นวพล ดิฐขําพะ ป.3/1
15 6503 เด็กชาย ธนพนธ์ ประชารุง ป.3/2
16 6674 เด็กหญิง พลอยไพลิน มัจฉิม ป.3/3
17 6679 เด็กชาย กฤตภาส ทองนิล ป.3/3
18 6682 เด็กหญิง ชาลิสา หลักคํา ป.3/1
19 6683 เด็กชาย ศิรณภัทร บุบผาดาษ ป.3/2
20 6688 เด็กชาย ภัครพล ศรีแพง ป.3/3
21 6727 เด็กชาย ภูริพัฒน์ หิรัญมูล ป.3/2
22 6747 เด็กหญิง กัญญาภัทร สุวามิน ป.3/1
23 6768 เด็กชาย ศุภณัฐ บินนาลี ป.3/3
24 6770 เด็กชาย ธนวัฒน์ พุ่มนุ้ย ป.3/3
25 6771 เด็กหญิง นภาพร นกทอง ป.3/3
26 6858 เด็กหญิง เมยานี บัวเรียน ป.3/1
27 6869 เด็กหญิง รินลดา ถนอมกลาง ป.3/1
28 6881 เด็กชาย กิตติธัช สุขกรี ป.3/1
29 6895 เด็กชาย ภัฏชกุลธ์ วิเชียรเครือ ป.3/1
30 6896 เด็กหญิง ภัทรบดี กาดกล้า ป.3/1
31 7063 เด็กชาย นภดล ศรีไสย***59 ป.4/3
32 7149 เด็กชาย อันช้อร มิหะรน ป.3/3
33 7276 เด็กหญิง ปวริศา รัตนศิริ ป.3/2
34 7292 เด็กชาย อนุพงค์ อุตโค***พ ป.3/3
35 7404 เด็กชาย ฟัตฮุดดีน สังข์เงิน เข้าใหม่
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น  นางอิทธิยา  แจ่มมิน



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ช้ันเดิม
1 6257 เด็กหญิง ไอรดา ป.4/1
2 6265 เด็กหญิง สุภาพร ป.4/1
3 6268 เด็กหญิง กัลยาณี ป.4/2
4 6270 เด็กหญิง นันทพร ป.4/2
5 6273 เด็กหญิง กวินธิดา ป.4/1
6 6278 เด็กชาย นนทพัทธ์ ป.4/1
7 6281 เด็กชาย ภูเบศร์ ป.4/2
8 6286 เด็กชาย กรวิชญ์ ป.4/2
9 6291 เด็กชาย วีรภัทร ป.4/3
10 6296 เด็กหญิง ดารินทร์ ป.4/3
11 6303 เด็กหญิง วรนุช ป.4/2
12 6307 เด็กหญิง นันทกานต์ ป.4/3
13 6314 เด็กหญิง สิริมา ป.4/1
14 6315 เด็กหญิง ปัญญภัทร ป.4/1
15 6316 เด็กชาย รัฐทกร ป.4/2
16 6317 เด็กชาย พีรธร ป.4/1
17 6325 เด็กชาย ฐปนัท ป.4/1
18 6331 เด็กชาย สิรภัทร ป.4/2
19 6335 เด็กชาย ภูรีณัฐ ป.4/3
20 6382 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ป.4/1
21 6501 เด็กชาย อนุพงษ์ ป.4/1
22 6515 เด็กหญิง อภิญญา ป.4/3
23 6538 เด็กหญิง กานต์พิชชา ป.4/3
24 6558 เด็กชาย ธนาธิป ป.5/1
25 6605 เด็กหญิง มินตรา ป.4/3
26 6650 เด็กหญิง รัตติกานต์ ป.4/3
27 6654 เด็กชาย อมรเทพ ป.4/3
28 6661 เด็กชาย ธงชัย ป.4/2
29 6662 เด็กชาย นพคุณ ป.4/2
30 6665 เด็กหญิง บุณยวีร์ ป.4/3
31 6667 เด็กชาย ธวัชชัย ป.4/3
32 6710 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ป.4/1
33 6859 เด็กหญิง สุจินดา ป.4/2
35 7150 เด็กหญิง ชญามาส ป.4/1
36 7268 เด็กชาย ก้าวปกร ป.4/3
37 7269 เด็กหญิง ปรีญาภัทร ป.4/3
38 7383 เด็กหญิง พิมนิดา เข้าใหม่
39 7384 เด็กชาย นราวิชญ์ เข้าใหม่
40 7387 เด็กชาย ธีรภาพ เข้าใหม่

ช่ือ-สกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น  นางสาวอุษณี   โคกกระชาย 



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ช้ันเดิม
1 6246 เด็กชาย ขัณฑพงศ์ ป.4/3
2 6269 เด็กหญิง ทิพากร ป.4/2
3 6292 เด็กชาย ชาตรี ป.4/2
4 6294 เด็กชาย เอกไพรินทร์ ป.4/1
5 6299 เด็กหญิง รฎา ป.4/1
6 6300 เด็กหญิง สุดารัต ป.4/2
7 6311 เด็กหญิง สุภาณี ป.4/2
8 6312 เด็กหญิง วรัชยา ป.4/3
9 6318 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ป.4/1
10 6320 เด็กชาย รัชพล ป.4/3
11 6321 เด็กชาย รัฐภูมิ ป.4/2
12 6324 เด็กชาย จิรายุ ป.4/2
13 6326 เด็กชาย ปรัชญา ป.4/1
14 6327 เด็กชาย อัลตักวา ป.4/2
15 6336 เด็กชาย สุรยุทธ ป.4/1
16 6346 เด็กหญิง วราลักษณ์ ป.4/2
17 6355 เด็กชาย ณัฐกร   ป.5/2
18 6508 เด็กชาย ศิวกร ป.4/1
19 6512 เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ป.4/1
20 6537 เด็กหญิง ซอฟวา ป.4/2
21 6641 เด็กชาย ธรรณญาเทพ ป.4/3
22 6645 เด็กหญิง มินนัต ป.4/3
23 6652 เด็กหญิง พริมรตา ป.4/2
24 6653 เด็กหญิง ธมลวรรณ ป.4/1
25 6657 เด็กหญิง ไอริน ป.4/2
26 6658 เด็กหญิง นาเดีย ป.4/2
27 6659 เด็กหญิง พรชนก ป.4/1
28 6694 เด็กชาย ภูมิภัทร ป.4/1
29 6714 เด็กชาย พืช ป.4/3
30 6772 เด็กหญิง หทัยชนก ป.4/1
31 6773 เด็กหญิง กัลยาณี ป.4/2
32 6776 เด็กชาย ธนาตย์ ป.4/3
33 6860 เด็กชาย วรายุทธ ป.4/3
35 6905 เด็กหญิง วิภาพรรณ ป.4/1
36 7099 เด็กหญิง ปลิตา ป.4/3
37 7100 เด็กหญิง สิรินทรา ป.4/3
38 7152 เด็กชาย นันฑพล ป.4/2
39 7385 เด็กหญิง ธัญชนก เข้าใหม่
40 7388 เด็กหญิง ปิยพัชร์ เข้าใหม่

ช่ือ-สกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/2
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น นางสิริกานต์  นิธิปุณยปรีดา     



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ช้ันเดิม
1 6254 เด็กหญิง พลอยจุฑา ป.4/3
2 6260 เด็กหญิง กัลยาณี ป.4/1
3 6262 เด็กหญิง นฤมล ป.4/3
4 6263 เด็กหญิง นนธิชา ป.4/1
5 6264 เด็กหญิง เพชรลดา ป.4/2
6 6266 เด็กหญิง กันติชา ป.4/3
7 6271 เด็กหญิง อภัสนันท์ ป.4/2
8 6277 เด็กชาย ธวัชชัย ป.4/2
9 6279 เด็กชาย ธารากร ป.4/2
10 6287 เด็กชาย ธนากร ป.4/2
11 6295 เด็กชาย ณัฐภัทร ป.4/1
12 6306 เด็กหญิง ซารีณา ป.4/1
13 6308 เด็กหญิง เทียมทิพย์ ป.4/3
14 6309 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ป.4/3
15 6319 เด็กชาย อรรถกานต์ ป.4/3
16 6322 เด็กชาย ปัณณทัต ป.4/1
17 6328 เด็กชาย เกียรติประวัติ ป.4/3
18 6334 เด็กชาย กิตติธีร์ ป.4/1
19 6341 เด็กหญิง ดีน่า ป.4/1
20 6380 เด็กหญิง บัณฑิตา ป.4/1
21 6411 เด็กหญิง ณัฐธิดา ป.4/2
22 6435 เด็กชาย ตรีเปรม ป.4/2
23 6539 เด็กหญิง โยษิตา ป.4/1
24 6544 เด็กชาย สุทธิภัทร ป.4/3
25 6563 เด็กหญิง ปวีณ์กร ป.5/3
26 6606 เด็กหญิง สุพัตรา ป.4/3
27 6642 เด็กหญิง ศิรภัสสร ป.4/1
28 6648 เด็กชาย ภารวี ป.4/2
29 6723 เด็กชาย รติโชติ ป.4/2
30 6775 เด็กชาย วีรภาพ ป.4/1
31 7081 เด็กหญิง อธิชา ป.4/1
32 7113 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ ป.4/1
33 7151 เด็กชาย อาทิตย์ ป.4/2
35 7185 เด็กชาย ธนธรณ์ ป.5/4
36 7259 เด็กชาย นพเก้า ป.4/1
37 7282 เด็กชาย ภูริณัฐ ป.4/2
38 7294 เด็กชาย อัครเดช ป.4/3
39 7386 เด็กหญิง วันวิสา เข้าใหม่
40 7421 เด็กชาย สุทธิพงษ์ เข้าใหม่

ช่ือ-สกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น     นายทรงพล  เพ็ญทอง 



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ชั้นเดิม
1 6070 เด็กหญิง จารุเวศ ป.5/3
2 6074 เด็กหญิง ปานตะวัน ป.5/2
3 6083 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ป.5/1
4 6088 เด็กชาย ธนกฤต ป.5/1
5 6089 เด็กชาย ณัฐวัตร ป.5/1
6 6091 เด็กชาย วันดี ป.5/2
7 6104 เด็กหญิง ปรัชญากาญจน์ ป.5/3
8 6108 เด็กหญิง กมลวรรณ ป.5/2
9 6113 เด็กหญิง ณภัสรา ป.5/2
10 6117 เด็กหญิง พรทิพา ป.5/3
11 6127 เด็กชาย วงศกร ป.5/2
12 6128 เด็กชาย อานัส ป.5/1
13 6129 เด็กชาย ผดุงราษฎร์ ป.5/1
14 6138 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ป.5/2
15 6139 เด็กชาย สุวิชัย ป.5/3
16 6143 เด็กชาย ศิริชัย ป.5/2
17 6181 เด็กชาย จิรายุทธ ป.5/3
18 6185 เด็กหญิง ชาลินี ป.5/2
19 6357 เด็กหญิง ณัฐณิชา ป.5/3
20 6386 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ป.5/2
21 6390 เด็กหญิง สุทธิดา ป.5/3
22 6392 เด็กชาย ประสพชัย ป.5/3
23 6401 เด็กชาย รุสดี ป.5/1
24 6408 เด็กหญิง กนกวรรณ ป.5/3
25 6596 เด็กชาย ภัทรพร ป.5/1
26 6877 เด็กหญิง ชนาภัทร์ ป.5/4
27 6907 เด็กชาย ภูมินทร์ ป.5/3
28 6911 เด็กหญิง ดลพร ป.5/4
29 7154 เด็กชาย นัฐวุฒิ ป.5/4
30 7285 เด็กหญิง ฟาติมะฮ์ ป.5/4
31 7298 เด็กชาย จิรภัทร   ป.5/2
32 7380 เด็กชาย ธาวิน เข้าใหม่
33
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน  นางสาวดาวประกาย ถาดภูเขียว   



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ชั้นเดิม
1 5541 นางสาว ประกายดาว ป.5/2
2 6054 เด็กชาย จักรกฤษ ป.6/2
3 6059 เด็กหญิง ชลธิชา ป.5/1
4 6060 เด็กหญิง ชมพู่แก้ว ป.5/1
5 6061 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ป.5/1
6 6063 เด็กหญิง กฤษติกา ป.5/3
7 6077 เด็กชาย คมกฤษณ์ ป.5/2
8 6078 เด็กชาย นราทร ป.5/2
9 6084 เด็กชาย สุเมธ ป.5/3
10 6096 เด็กชาย อนันต์ ป.5/3
11 6098 เด็กชาย ชณัฒพัฒน์ ป.5/3
12 6101 เด็กชาย ธนโชติ ป.5/1
13 6107 เด็กหญิง ณัฐชา ป.5/3
14 6112 เด็กหญิง ปาลิตา ป.5/1
15 6121 เด็กชาย ณภัทร ป.5/3
16 6122 เด็กชาย ธรกรณ์ ป.5/1
17 6124 เด็กชาย อดิศร ป.5/1
18 6146 เด็กชาย ณชพล ป.5/1
19 6179 เด็กหญิง ฟาตีมา ป.5/1
20 6241 เด็กหญิง ศศิกานต์ ป.5/3
21 6399 เด็กชาย อัครเดช ป.5/2
22 6494 เด็กชาย มนต์คัมภีร์ ป.5/2
23 6510 เด็กหญิง ณัฐธิชา ป.5/2
24 6547 เด็กชาย ทัดเทพ ป.5/1
25 6550 เด็กชาย ก่อศักดิ์ ป.5/2
26 6886 เด็กหญิง ณัฐฐิกา ป.5/4
27 7050 เด็กชาย ศิวกร ป.5/4
28 7051 เด็กชาย อริยะกิจ ป.5/4
29 7083 เด็กชาย คริสตัล ป.5/4
30 7107 เด็กหญิง พิมพ์นภา ป.5/4
31 7288 เด็กหญิง สุพิชญา ป.5/4
32 7295 นาย พสธร ป.5/4
33 7381 เด็กชาย ปาราเมศ เข้าใหม่
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/2
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําช้ัน นายพงศธร  ใจฟอง 



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ช้ันเดิม
1 6058 เด็กหญิง รุ่งไพลิน ป.5/1
2 6066 เด็กหญิง พิชญา ป.5/2
3 6067 เด็กหญิง วลัยลักษณ์ ป.5/3
4 6069 เด็กหญิง นิริสา ป.5/2
5 6079 เด็กชาย ภูวดล ป.5/2
6 6090 เด็กชาย รัฐนนท์ ป.5/3
7 6099 เด็กชาย สุรศักดิ์ ป.5/3
8 6114 เด็กหญิง ญารินดา ป.5/1
9 6115 เด็กหญิง นนลภัทร ป.5/3
10 6125 เด็กชาย อรรถพล ป.5/2
11 6131 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ป.5/3
12 6135 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ป.5/2
13 6144 เด็กชาย ธีศกรณ์ ป.5/2
14 6245 เด็กชาย เพชรกาํแพง ป.5/1
15 6250 เด็กชาย วรกร ป.5/1
16 6385 เด็กชาย นราวิชญ์ ป.5/2
17 6387 เด็กชาย สหภาพ ป.5/3
18 6395 เด็กชาย วรวุฒิ ป.5/1
19 6396 เด็กชาย ภูริณัฐ ป.5/3
20 6398 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ป.5/3
21 6403 เด็กชาย สิทธิชัย ป.5/3
22 6404 เด็กหญิง มนธกานต์ ป.5/2
23 6406 เด็กหญิง ธมลวรรณ ป.5/2
24 6527 เด็กหญิง ขวัญใจ ป.5/3
25 6555 เด็กชาย ธีรเดช ป.5/1
26 6702 เด็กหญิง มาดาน่ี ป.5/4
27 6703 เด็กหญิง ปิณฑิรา ป.5/4
28 6729 เด็กหญิง วาสนา ป.5/2
29 7094 เด็กชาย ภูเบศร์ ป.5/4
30 7108 เด็กชาย อภิเชษฐ์ ป.5/4
31 7286 เด็กหญิง รัตน์ติกาญ ป.5/4
32 7382 เด็กหญิง สกลสุภา เข้าใหม่
33
35
36
37
38
39
40

ช่ือ-สกุล

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/3
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น  นายชัชวาล  ใหม่หะลา



8/10/2018

เลขท่ี เลขประจําตัว ชั้นเดิม
1 5868 เด็กหญิง สุจิน มะเตอรกี ป.5/1
2 6062 เด็กหญิง ณัฐนิชา หวังสะมะแอล ป.5/2
3 6072 เด็กหญิง จุฑามาศ สุวรรณสวัสด์ิ ป.5/2
4 6075 เด็กชาย ชินวัฒน์ มีดี ป.5/3
5 6076 เด็กชาย นพดล โชระเวก ป.5/2
6 6087 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คําย่ี ป.5/1
7 6094 เด็กชาย ธาราดล ดีเต่า***พ ป.5/1
8 6118 เด็กหญิง ชลิตา สลามเต๊ะ ป.5/1
9 6130 เด็กชาย วิษณุ การสมจิตร ป.5/3
10 6133 เด็กชาย ณัชชพล เจ๊ะเต๊ะ ป.5/3
11 6137 เด็กชาย พิพัฒน์ แสงงาม ป.5/2
12 6141 เด็กชาย นครินทร์ หวังอับดุลเลาะ ป.5/3
13 6178 เด็กหญิง ญารินดา เซ็นโส ป.5/3
14 6394 เด็กชาย อานันดา เพ็ชรกลับ ป.5/1
15 6400 เด็กหญิง เมญาวี ซันและห์ ป.5/2
16 6402 เด็กหญิง ปาลิตา อะเซ็น ป.5/1
17 6410 เด็กชาย กัณตณัฐ ยีมะสะและ ป.5/1
18 6516 เด็กชาย ชัชวาลย์ กรรณิกา ป.5/1
19 6519 เด็กหญิง ไอซ์ สไว ป.5/1
20 6673 เด็กหญิง ลภัสรดา นวนแสง ป.5/4
21 6734 เด็กหญิง พลอยลดา หิรัญมูล ป.5/3
22 6779 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีเจริญ ป.5/3
23 6862 เด็กชาย พชรพล เงินสยาม ป.5/4
24 6863 เด็กชาย ปัฐพร บุญสมัคร ป.5/4
25 6908 เด็กชาย มณฑล สว่างอารมณ์ ป.5/4
26 6909 เด็กหญิง ณปภา ชาวทะเล ป.5/4
27 7088 เด็กหญิง ณัชกร แสงคํา ป.5/4
28 7096 เด็กชาย ศิวกร ถิตย์เจริญ ป.5/4
29 7106 เด็กชาย สิทธิชัย เวียงธรรม ป.5/4
30 7158 เด็กหญิง ณัฐธิดารัตน์ โสมรัตนานนท์ ป.5/4
31 7159 เด็กชาย ชยธร ชัยภาคย์ ป.5/1
32 7370 เด็กชาย พงศกร แจ่มจํารัส เข้าใหม่
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ปีการศึกษา   2561

ครูประจําชั้น นางจินตนา  นุ้ยน่ิง  
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