
4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 6751 เด็กชาย ธันวา หัสกุล**58 ป.1/1
2 7329 เด็กชาย พุฒิภัทร โต๊ะเหม
3 7403 เด็กหญิง อังคณา อามีน**62 ป.1/1   เพ่ิงกลับมาเรียน เร่ิม 11 ส.ค. 64
4 7487 เด็กหญิง วิลิบดา ธรรมาภิรมณ์
5 7492 เด็กหญิง วิยดา มีจิตร
6 7493 เด็กหญิง นดา อันนันนับ
7 7501 เด็กชาย อธิคุณ ช้างทอง
8 7506 เด็กชาย โชติเขต สํามณี
9 7509 เด็กชาย นนธวัช โพธิ์กุล
10 7513 เด็กหญิง ปริยฉัตร อินทะวัน
11 7520 เด็กหญิง มณีรัตน์ ดีเสมอ
12 7524 เด็กชาย อานัส อยู่เย็น
13 7531 เด็กชาย ชวินบุตร น่วมพิพัฒน์
14 7537 เด็กหญิง สุภาพร เจ๊ะสมัน
15 7548 เด็กชาย กฤษณดล ยุบลศรี
16 7558 เด็กชาย ปิติภัทร ราตรี
17 7618 เด็กหญิง ดีน่ี เสมสรร
18 7620 เด็กหญิง วิราวัลย์ คชวงศ์
19 7756 เด็กชาย ก้องภพ เหมสะอาด
20 7781 เด็กชาย นพศักด์ิ สะและดี 2564
21 7788 เด็กชาย ศิรวัฒน์ คําดี 2564
22 7790 เด็กชาย ฆฤต มุสกล 2564
23 7791 เด็กชาย อานัส คุ้มม่วง 2564
24 7795 เด็กหญิง มุกดา จันทร์ศรีทอง 2564
25 7798 เด็กหญิง กานต์พิชชา วางฐาน 2564
26 7890 เด็กหญิง ณดา นลินทอง 2564
27
28
29
30

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  น.ส.ปัญญดา  ล่องนาวา

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7458 เด็กชาย อรินดา ม่ันเจริญ**63 ป.1/2
2 7486 เด็กชาย วรรณลภย์ อาจบํารุง**63 ป.1/2
3 7488 เด็กหญิง อริสรา ซะมะ
4 7494 เด็กหญิง แพรวา จันทร์พงษ์
5 7496 เด็กหญิง จิณณพัต บุญเรือง
6 7504 เด็กชาย ชยากร รักษาเดช
7 7519 เด็กหญิง อันดา เทียนมณี
8 7522 เด็กหญิง อรอุมา สมศรี
9 7532 เด็กชาย ธนกรณ์ โชติประเสริฐ
10 7533 เด็กชาย จักรภพ โพธิ์ทอง
11 7534 เด็กชาย นฤบดินทร์ สุพร
12 7535 เด็กชาย ภัครเดช สุขสมาน
13 7538 เด็กหญิง สุพรรษา แสงโก๊ะ
14 7546 เด็กหญิง อภิวรรณ์ สมอทอง
15 7552 เด็กชาย ชยพล สกุลปทุมมาลย์
16 7611 เด็กหญิง เนตรชนก  ภู่ดี
17 7617 เด็กชาย กรวิชญ์ วงษ์สลาม
18 7705 เด็กชาย ธีรเดช  ยิมิน
19 7737 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ อินอยู่
20 7757 เด็กชาย ก้องเกียรติ เหมสะอาด
21 7782 เด็กหญิง อภิชญา ดอเลาะ 2564
22 7787 เด็กชาย ปรานนท์ วังสตัง 2564
23 7789 เด็กชาย จิรายุ เจริญปรียาสกุน 2564
24 7792 เด็กชาย ฆฤณ มุสกล 2564
25 7801 เด็กหญิง ตรีภิรมย์ ยียะมา 2564
26 7896 เด็กชาย วสุพล อุ่นด้วง 2564
27
28
29
30

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1/2
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน   นางธิดารัตน์  วงศ์แก้ว

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7098 เด็กชาย ภูริย์  อินสุพรรณ์***61 ป.1/3
2 7443 เด็กชาย กิตติกร งามขํา**62 ป.1/3
3 7489 เด็กหญิง กิตติญา วีระสิงห์
4 7495 เด็กหญิง นริศรา ปรีดากร
5 7498 เด็กหญิง แพรวา สินสุข
6 7499 เด็กหญิง นิสรีน เงินทองฟู
7 7505 เด็กชาย อภิวัฒ สิมมา
8 7507 เด็กชาย นันทภัทร มังดง
9 7526 เด็กชาย อนันดา ยียะมา
10 7530 เด็กชาย นวิน นิ่มเจริญ
11 7539 เด็กหญิง อรอุมา มะโนยศ
12 7542 เด็กหญิง นันทิตา โพธิ์ทอง
13 7550 เด็กชาย สิทธานนท์ คําแก้ว
14 7619 เด็กหญิง อลิสรา โต๊ะซอ
15 7720 เด็กหญิง ณิชา หงษ์เฉิดฉันท์
16 7747 เด็กชาย อัศวิน จิตพิชัย
17 7780 เด็กหญิง ปานวลี บัวมาศ 2564
18 7784 เด็กชาย กัณณภัทร ละมัยกุล 2564
19 7786 เด็กชาย ประภัศร์ ด้วงประภัศร์ 2564
20 7793 เด็กชาย ธนภัทร สาดทา 2564
21 7794 เด็กหญิง กัญญาณีย์ จันทร์พงษ์ 2564
22 7796 เด็กชาย โครงการโชค - 2564
23 7797 เด็กชาย ภูภูมิ แสงโก๊ะ 2564
24 7808 เด็กชาย อนิรุจน์ คลับคล้าย 2564
25 7815 เด็กชาย อัษศดิณย์ บุญประคอง 2564
26 7903 เด็กหญิง นูรซีรีน โต๊ะจุ 2564 รับเข้า 01/11/2564
27
28
29
30

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1/3
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน  นางสาวพานิมิตร  พรหมเสนา 

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7471 เด็กหญิง วนันดา สรกล**62 ป.1/4,1/1
2 7490 เด็กหญิง วรางคนา หวังหวาน ป.1/1
3 7500 เด็กชาย ธันวา นาวารี ป.1/3
4 7502 เด็กชาย สงกรานต์ ไวยเลิศ ป.1/1
5 7503 เด็กชาย ทินภัทร จันทร ป.1/2
6 7510 เด็กชาย ยินดี นิ่มเจริญ ป.1/1
7 7514 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เจ๊ะวังมา ป.1/1
8 7523 เด็กชาย ธีรวัต เที่ยงศรีเกล้ียง ป.1/3
9 7525 เด็กชาย นฤภัทร จําปา ป.1/1
10 7527 เด็กชาย อาทิวราห์ มูฮําหมัด ป.1/3
11 7529 เด็กชาย อธปิ บุญงาม ป.1/2
12 7540 เด็กหญิง รินลดา ละใบสมัด ป.1/2
13 7543 เด็กหญิง ลลิตา ศรีสวัสด์ิ ป.1/1
14 7544 เด็กหญิง ชนรดี บุญเลิศ ป.1/3
15 7547 เด็กชาย สหพัตร รังประเสริฐ ป.1/3
16 7551 เด็กชาย ทีปกร ห่วงถวิล ป.1/2
17 7556 เด็กชาย ฉัตรดนัย พานแก้ว ป.1/1
18 7704 เด็กหญิง อริศรา เกิดศักด์ิ ป.1/2
19 7710 เด็กชาย พงศ์ปณต มาตรวิไลศักด์ิ ป.1/2
20 7746 เด็กชาย พันธกานต์ ปิยะพันธุ์ ป.1/3
21 7778 เด็กชาย ตาต้า เสเนด ป.1/3
22 7783 เด็กหญิง นิศารัตน์ หอมพนา 2564
23 7785 เด็กหญิง สุนันทา อรุณสาง 2564
24 7885 เด็กชาย ทองฉัตร เลาะเงิน 2564
25 7891 เด็กหญิง สุภาริณี สีดํา 2564
26 7906 เด็กหญิง นัจมา ทัศนประเสริฐ 2564 รับเข้า 01/11/2564
27
28
29
30

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1/4
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน  นางสาวนิติดา  โต๊ะหมาด

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7303 เด็กหญิง สุชัญญา ม่วงแจ่ม ป.1/3
2 7306 เด็กหญิง รุ่งทิวา ทรัพย์มงคล ป.1/2
3 7309 เด็กชาย อภินัทธ์ โยธินธรรมศักดิ์ ป.1/3
4 7311 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ภูจ่าพล ป.1/1
5 7316 เด็กชาย ศักรินทร์ ดําวอ ป.1/2
6 7323 เด็กหญิง อาทิมา สุนทรสุข ป.1/2
7 7325 เด็กหญิง ปภาดา เทพวงษา ป.1/3
8 7333 เด็กชาย ยศวรรธน์ สุวรรณมณี ป.1/2
9 7335 เด็กชาย วรวิช แอนดะริส ป.1/3
10 7336 เด็กชาย รัชชานนท์ แบมะ ป.1/4
11 7341 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ธรรมาภิรมณ์ ป.1/3
12 7346 เด็กหญิง สุภาวิณี แสงโก๊ะ ป.1/2
13 7347 เด็กหญิง วรดา แสงวงค์ ป.1/2
14 7352 เด็กชาย นพนนท์ เมืองสอน ป.1/4
15 7354 เด็กชาย สาธิต สายทอง ป.1/2
16 7454 เด็กหญิง อรปรียา มินเจริญ ป.1/2
17 7476 เด็กชาย ณัฐรัชต์ ธัมมวารีกานต์ ป.1/4
18 7480 เด็กชาย นนทพัฒน์ ขุนทอง ป.1/4
19 7623 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ใจมุข ป.1/1
20 7631 เด็กชาย อัคศรศิลป์ ภูษา ป.1/1
21 7639 เด็กหญิง กวินตรา วงษ์สลาม ป.1/3
22 7721 เด็กหญิง สุตราพัน ยูฮันเงาะ ป.1/1
23 7733 เด็กหญิง เอมมิกา โต๊ะยีหวัง ป.1/4
24 7764 เด็กชาย กันตพล สุขเจริญ ป.1/2
25 7904 เด็กหญิง ตัสนีม ทัศนประเสริฐ 2564 รับเข้า 01/11/2564
26
27
28
29
30

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/1
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นายจตุรงค์  น้อยบัวทิพย์

ช่ือ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 6513 เด็กชาย วีรภัทร แซ่ตัน**59 ป.2/2
2 7300 เด็กหญิง พิชยา มะซังหลง ป.1/4
3 7301 เด็กหญิง วรินทร แอนดริส ป.1/4
4 7308 เด็กชาย ธนภัทร จูปรางค์ ป.1/4
5 7313 เด็กชาย กฤษณกันต์ จันทร์พงษ์ ป.1/1
6 7319 เด็กหญิง ณัชชา วันเลาะ ป.1/2
7 7326 เด็กหญิง นาดา เจ๊ะยูโซ๊ะ ป.1/2
8 7330 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อรุณปรีย์ ป.1/3
9 7332 เด็กชาย พิพัฒน์ พาโนมัย ป.1/1
10 7342 เด็กหญิง ชลธิชา สุไลมานดี ป.1/4
11 7345 เด็กหญิง กิริยา โพธิ์ทอง ป.1/4
12 7349 เด็กชาย ณรงสิทธิ์ วงศ์เครือสอน ป.1/3
13 7355 เด็กชาย อนันดา มั่นคง ป.1/3
14 7372 เด็กชาย นาวี มะเด็น**62 ป.1/4
15 7482 ด.ช. ศุภกร โคตะไชย ป.1/4 จําหน่าย 29 ต.ค 2564
16 7483 เด็กชาย ฮานีฟ บัวเจริญ ป.1/1
17 7626 เด็กหญิง โซเฟีย ธัญญมิตร์ ป.1/1
18 7628 เด็กหญิง ธัญชนก เลาะมิน ป.1/1
19 7629 เด็กชาย ชินภัทร โต๊ะมุดบํารุง ป.1/1
20 7630 เด็กชาย คุณากร แอนดาริส ป.1/1
21 7634 เด็กหญิง วาสิตา แซเปีย ป.1/2
22 7641 เด็กหญิง ศุภรดา โพธ์ิกระเจน ป.1/3
23 7646 เด็กหญิง นูรอัยน่า ณวันดี ป.1/4
24 7763 เด็กหญิง จินดารัตน์ เบาใจ ป.1/1
25 7816 เด็กหญิง เณวีดาช ปานหมัด 2564
26
27
28
29
30

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่2/2
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น   นางอรทัย  เจริญพร

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 6689 เด็กชาย มนต์รัก พรมโสภา**59 ป.2/3
2 7131 เด็กหญิง สุตาพันธ์ รอดทอง**62 ป.1/4
3 7181 เด็กหญิง สุทัตตา อัสดรชัยกุล**61 ป.2/3
4 7302 เด็กหญิง ศิรินทรา แอนดริส ป.1/1
5 7304 เด็กหญิง อรอริศรา ปานมณี ป.1/1
6 7310 เด็กชาย นภัสกร ดําวอ ป.1/1
7 7317 เด็กชาย ภัทร์นรินท์ แสนเศษ ป.1/3
8 7322 เด็กหญิง จุฬาภรณ์ โพธิ์ทอง ป.1/3
9 7324 เด็กหญิง นารชา ทองสนธิ ป.1/2
10 7328 เด็กชาย กรวิชญ์ เสมอเหมือน ป.1/1
11 7331 เด็กชาย ซุเบร มิหะรน ป.1/4
12 7356 เด็กชาย นราธิป ศรีวงษ์ ป.1/3
13 7358 เด็กชาย ภรภัทร แก้วพันธ์ ป.1/3
14 7363 เด็กชาย ธนิศร อุ้มอุราญ ป.1/4
15 7365 เด็กชาย ภาณุพงษ์ บุญเรือง**63 ป.2/3
16 7378 เด็กชาย กฤษณะ สัมพันธ์ ป.1/3
17 7472 เด็กชาย ริฟอัต บัวเจริญ ป.1/2
18 7604 เด็กหญิง สุดารัตน์ เจริญรอย ป.1/4
19 7632 เด็กหญิง สิริณดา แสนหลวงตา ป.1/1
20 7635 เด็กหญิง นริศรา มะเตอรกี ป.1/2
21 7640 เด็กหญิง แสนสุข งามวิลัย ป.1/3
22 7642 เด็กชาย ธีรดล ชลเจริญ ป.1/3
23 7643 เด็กหญิง รินดา เสมสรร ป.1/3
24 7731 เด็กชาย กิติวัฒน์ สุกใส ป.1/4
25 7760 เด็กชาย ภูวดิน ทองโสภา ป.1/4
26 7804 เด็กหญิง นภัสนันท์ โพธิ์เจริญ 2564
27
28
29
30

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/3
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นายพิทยา  กวีกรณ์

ช่ือ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7299 เด็กหญิง ปภาดา โยตุลิค ป.1/3
2 7305 เด็กหญิง นริศรา ดาวละลม ป.1/1
3 7314 เด็กชาย อิสกันด๊าร แอนดริส ป.1/2
4 7318 เด็กชาย อนันตา ทองกําพร้า ป.1/1
5 7337 เด็กชาย อภิวัฒน์ แววงาม ป.1/1
6 7338 เด็กชาย อัครินทร์ หมื่นดัด ป.1/4
7 7340 เด็กหญิง ชญานิน มหาคีตะ ป.1/1
8 7348 เด็กชาย ภาคิน สีดํา ป.1/3
9 7375 เด็กหญิง สาริศา โซมมิน**62 ป.1/4
10 7438 เด็กหญิง การสิรี คําจ้อม ป.1/1
11 7473 เด็กชาย ปิยนันธ์ ไชยมงคล ป.1/3
12 7590 เด็กหญิง เมธาพร สมวรรณ ป.1/3
13 7596 เด็กชาย รัชชานนท์ เกตุทอง ป.1/2
14 7627 เด็กหญิง มนต์จริยา สังข์ทอง ป.1/1
15 7633 เด็กชาย ภูรดิศ สลามเต๊ะ ป.1/2
16 7636 เด็กชาย ศรัณย์กร สุวามิน อินทรประเสริฐ ป.1/2
17 7638 เด็กหญิง สุพิชญา ศรีสุก ป.1/2
18 7648 เด็กหญิง อริสา คลับคล้าย ป.1/4
19 7649 เด็กชาย พชร ฝ่ายสูน ป.1/4
20 7706 เด็กหญิง ปพิชญา เดชะ ป.1/4
21 7723 เด็กหญิง อรนิภา กล้วยเอี่ยม ป.1/2
22 7724 เด็กหญิง มายาวี ภู่นพคุณ ป.1/2
23 7759 ด.ช. นรินทร์ นิ่มเจริญ ป.1/4 จําหน่าย 15 ตุลาคม 2564
24 7784 เด็กหญิง กิติยากร กุลผึ้ง 2564
25 7892 เด็กหญิง เกสรา นาคเกิด 2564
26
27
28
29
30

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นางสาวนิตยา  เครือสุวรรณ

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว มาจาก

1 6922 เด็กหญิง ลาตีฟะห์ สมศรี ป.2/4
2 7097 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แสงโก๊ะ ป.2/4
3 7168 เด็กหญิง อลิตา มั่นเจริญ**62 ป.3/1
4 7191 เด็กหญิง มณฑาดา บินซาเล็ม ป.2/1
5 7193 เด็กหญิง พิณญาดา บุศย์นํ้าเพ็ชร ป.2/1
6 7209 เด็กหญิง สุพิชญา เจ๊ะเต๊ะ ป.2/2
7 7210 เด็กหญิง กรกนก แสงสว่าง ป.2/4
8 7213 เด็กหญิง วรัชญา วันเด่น ป.2/4
9 7221 เด็กชาย สุธี กูหมัด ป.2/1
10 7226 เด็กชาย ณัฏฐ์ มะลิวัลย์ ป.2/3
11 7228 เด็กชาย นันทกาล มังดง ป.2/3
12 7236 เด็กชาย นัฐวิน ยะมามัง ป.2/1
13 7239 เด็กชาย ไรวินท์ ศรีเจริญ ป.2/3
14 7240 เด็กชาย ณัฐนนท์ อ่ิมทรัพย์ ป.2/1
15 7263 เด็กหญิง กิตนภา กลั่นประสม ป.2/1
16 7293 เด็กชาย วิรุจน์ จินดารักษ์ ป.2/4
17 7296 เด็กหญิง อรดา แสนเศษ ป.2/3
18 7367 เด็กชาย กิตติเดช วันเลาะห์ ป.2/3
19 7369 เด็กชาย วิวัฒน์ แป้นเพชร ป.2/4
20 7379 เด็กหญิง นันท์ณภัส วิลัยสัย ป.2/3
21 7439 เด็กหญิง พชรอร ชัยกิจสุนทร**พ ป.2/4
22 7453 เด็กชาย รวิพัทธ์ ธรรมวงศ์ ป.2/2
23 7455 เด็กหญิง แสงศิริกัญญาสลามเต๊ะ ป.2/2
24 7462 เด็กชาย ธนวัชน์ มิ่งขวัญ ป.2/3
25 7468 เด็กหญิง กัญญาพัชร ภู่สําลี ป.2/4
26 7587 เด็กชาย วีระพันธ์ สมดี ป.2/3
27 7762 เด็กหญิง ไอญาดา วาดเขียน ป.2/3
28 7769 เด็กหญิง ธีรนุช สุภะ ป.2/4
29 7887 เด็กชาย ญาณาธิป จ๋ิวเจือจิต 2564
30 7893 เด็กหญิง กัลยาณี สมศรี 2564
31
32
33
34
35

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/1
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นายสัญญา  ธรรมสุนา

ช่ือ-สกุล



4/11/2021

เลขที่ เลขประจําตัว ช้ันเดิม

1 6917 เด็กหญิง สุพัตรา จีนกิ๊ด**พ ป.2/1
2 7129 เด็กหญิง สิริวิมล พลชนะ ป.2/2
3 7175 เด็กชาย อภิชาติ ม่ันเจริญ**63 ป.3/2
4 7192 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ บุญสวัสด์ิ ป.2/4
5 7199 เด็กหญิง ธันยธรณ์ สุขขํา ป.2/3
6 7202 เด็กหญิง นันทวดี ยุบลศรี ป.2/1
7 7217 เด็กหญิง วิลาสินี เพประโคน ป.2/3
8 7220 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ แหวนทอง ป.2/2
9 7232 เด็กชาย ธิติวุฒิ วรหวัง**พ ป.2/1
10 7233 เด็กชาย อนุชา ปุ่น ป.2/3
11 7234 เด็กชาย ธันยวิชญ์ สุไลมาน ป.2/2
12 7297 เด็กหญิง ภัทรวดี เสารางทอย ป.2/4
13 7359 เด็กชาย ธนภัทร มะสังหลง ป.2/1
14 7360 เด็กชาย อนาวิล อะเซ็น ป.2/2
15 7401 เด็กชาย ธัรภัทร์ พันแอ ป.2/4
16 7420 เด็กชาย ภาคิน สมันเลาะ ป.2/1
17 7437 เด็กชาย วีระพงษ์ โสภา ป.2/4
18 7450 เด็กหญิง อามีเราะ สะแม ป.2/1
19 7452 เด็กชาย วายุภัค ศรีสวัสด์ิ ป.2/2
20 7456 เด็กหญิง กัลยรัตน์ แก้วคํา ป.2/2
21 7465 เด็กหญิง ปารณีย์ พัฒนะกุลพันธ์ุ ป.2/3
22 7467 เด็กชาย ภูมิธนาศิต ชัยกิจสุนทร ป.2/4
23 7469 เด็กหญิง วรกานต์ ขุนทอง ป.2/4
24 7470 เด็กหญิง ตติยาพร ปานทอง ป.2/4
25 7602 เด็กชาย พีรณัฐ  งิ้วงาม ป.2/4
26 7750 เด็กชาย กฤษณะ - ป.2/3
27 7775 เด็กชาย นฤชิต ทองพูน ป.2/3
28 7777 เด็กหญิง ใหม่ เสเนด ป.2/1
29 7805 เด็กหญิง เกวลิน แจ่มประเสริฐ 2564
30 7902 เด็กชาย นวิน แจ่มจํารัส 2564 รับเข้า 01/11/2564
31
32
33
34
35

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน  นางสาวนิภารัตน์  ฟักเจริญ 

ช่ือ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7006 เด็กชาย ทัด ชาวพม่า**63 ป.3/4
2 7134 เด็กหญิง กันยากร วิมล ป.2/3
3 7195 เด็กหญิง ปลายฟ้า โต๊ะทิง ป.2/1
4 7196 เด็กหญิง รัฐณี มูลทรัพย์ ป.2/2
5 7207 เด็กหญิง กิติยาพร สะนี ป.2/3
6 7235 เด็กชาย ณภัทร์ จันทร์ทอง ป.2/4
7 7237 เด็กชาย ณัฐมงคล พงษ์สวัสด์ิ ป.2/4
8 7246 เด็กชาย วันดา มุสกล ป.2/1
9 7254 เด็กหญิง ปัณณิกา ขจิตจรรยา ป.2/2
10 7271 เด็กชาย อารักษ์ บุญงาม ป.2/3
11 7278 เด็กชาย ภาณุวัตน์ วิเชียรเครือ ป.2/2
12 7377 เด็กชาย ปวรรุจ สุกกาดํา ป.2/2
13 7400 เด็กชาย ราเชนทร์ ราบเรียบ ป.2/2
14 7402 เด็กหญิง ปารีรัตน์ เกษรบัว ป.2/1
15 7446 เด็กชาย นิชคุณ นาระหัด ป.2/1
16 7448 เด็กชาย ณัฐธีร์ แอนดริส ป.2/1
17 7451 เด็กหญิง ณัชชา มะหะหมัด ป.2/2
18 7457 เด็กหญิง ศรุตา รักกสิกร ป.2/2
19 7460 เด็กหญิง ดีน่า เสมสรร ป.2/3
20 7583 เด็กชาย มนัสวิน สมวรรณ ป.2/1
21 7712 เด็กหญิง ชลธิชา ปูจัง ป.2/1
22 7732 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฟักเขียว ป.2/3
23 7736 เด็กชาย ชาหมัดคาน ยามัล ป.2/3
24 7749 เด็กหญิง พิมมาลัย - ป.2/4
25 7751 เด็กหญิง จูน - ป.2/2
26 7767 เด็กชาย น้ําเพชร ศิริชัย ป.2/1
27 7768 เด็กชาย สุรดิษ ตันติสุขารมย์ ป.2/2
28 7818 เด็กชาย ศศิพงศ์ ศรัภักดี 2564
29 7897 เด็กหญิง ดลชนก เดหวัง 2564 เข้า 14/06/2564
30
31
32
33
34
35

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3/3
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน  นางวรรณา ตลับเพ็ชร

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว

1 7183 เด็กชาย เมธาวุฒิ รวมวงษ์**60,63 ป.3/4
2 7190 เด็กหญิง อภัสณัฐศร เอ่ียมศรี ป.2/1
3 7198 เด็กหญิง นรินทิพย์ มะซังหลง ป.2/1
4 7203 เด็กหญิง สุภาวี วันเลาะ ป.2/2
5 7211 เด็กหญิง กฤษฎ์ิกนิษฐ์ อุดมพันธ์ ป.2/4
6 7212 เด็กหญิง กานต์สินี หวังพิทักษ์ ป.2/1
7 7214 เด็กหญิง เกวลิน บัวจันทร์ ป.2/4
8 7216 เด็กหญิง ลลิตา พุกคะเชย ป.2/2
9 7222 เด็กชาย วชิระ แช่มมาลี ป.2/3
10 7223 เด็กชาย ภูมิภัทร กอเซ็มมูซอ ป.2/2
11 7227 เด็กชาย พงษ์นพัฒน์ มกรครรภ์ ป.2/4
12 7231 เด็กชาย โชคชัย ประเสริฐทรัพย์ ป.2/1
13 7238 เด็กชาย อาชว์ สุขเสถียรวัฒนา ป.2/4
14 7242 เด็กชาย อมร ชูยศ ป.2/2
15 7279 เด็กหญิง วิรากร พ่ึงกุศล ป.2/3
16 7289 เด็กหญิง นุสรัน ชิณวงค์ ป.2/3
17 7364 เด็กชาย พัชรภูมิ อ่วมเอิบ ป.2/4
18 7399 เด็กชาย นพดล ต้นโพธิ์ ป.2/2
19 7416 เด็กหญิง ศรัญญา จีนสง่า ป.2/2
20 7435 เด็กชาย สรรเพรช จันทร์ทรงกรด ป.2/1
21 7459 เด็กหญิง วราพร อินอยู่ ป.2/3
22 7464 เด็กชาย ณัฐธี เนาะกาเซ็ม ป.2/3
23 7466 เด็กชาย วรวัฒน์ ม่วงนุด ป.2/4
24 7549 เด็กชาย สิงหา บุญหว่าน**63 ป.3/4
25 7579 เด็กชาย เรืองฤทธิ์ สุขเกษม***พ ป.2/4
26 7600 เด็กชาย อานนท์ ยิ้มแฉล้ม ป.2/2
27 7748 เด็กหญิง กฤษณ์ติญาภรณ์ เดหวัง ป.2/1
28 7772 เด็กหญิง ณัฐธิดา นาพนัง ป.2/2
29 7905 เด็กหญิง นากิส อินสุวรรณ 2564 รับเข้า 01/11/2564
30
31

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3/4
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน  นายศิโรจน์  ชนันทวารี , นางสาวเสาวลักษณ์  จันกัน

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว มาจาก

1 6695 เด็กหญิง จิดาภา วะนาใส***59 ป.4/1
2 6921 เด็กหญิง ชนิกานต์ โพธิ์ดังเจดีย์ ป.3/4
3 6923 เด็กหญิง ปริศนา มีปัญญา ป.3/4
4 6925 เด็กหญิง กฤตพร สกุลปทุมมาลย์ ป.3/1
5 6929 เด็กชาย วรภัทร บุญรอด ป.3/2
6 6934 เด็กชาย กิตติพงศ์ โพธิ์ดังเจดีย์ ป.3/4
7 6941 เด็กชาย สุวพิชญ์  พัฒนะกุลพันธุ์ ป.3/3
8 6947 เด็กหญิง ริสมี ชวาล ป.3/2
9 6949 เด็กหญิง นิสิตา หลิมสวาสดิ์ ป.3/3
10 6961 เด็กชาย ศรีไกร หมัดละ ป.3/3
11 6979 เด็กหญิง พิชญาภา  มัจฉิม ป.3/4
12 6988 เด็กหญิง ณัฎฐินี ยียะมา ป.3/1
13 6989 เด็กหญิง สิริยากร มีจิตร ป.3/1
14 6995 เด็กชาย ยศวรณ์ ปานบุญ ป.3/3
15 7004 เด็กชาย นันทพัทธ์  ผลเจริญ ป.3/4
16 7005 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พรหมรักษ์ ป.3/4
17 7114 เด็กหญิง ไอนาส นิมะ ป.3/4
18 7116 เด็กชาย มานพ บุญรอด**พ ป.3/3
19 7122 เด็กหญิง พิยะดา  แทนขํา ป.3/3
20 7398 เด็กชาย ชาญชัย เงินทองฟู ป.3/4
21 7410 เด็กชาย นาวิน เจ๊ะมะสุขเกษม ป.3/4
22 7431 เด็กชาย ปัถวี วงษารักษ์**พ ป.3/2
23 7561 เด็กชาย ณัฐดนัย อ่วมเจริญ ป.3/1
24 7615 เด็กชาย เมธัต และวัลย์ ป.3/4
25 7621 เด็กหญิง ณัฐสินี สังขวรรณะ ป.3/3
26 7622 เด็กหญิง สุภัคชญา หาญแก้ว ป.3/4
27 7771 เด็กชาย ณัฐกรณ์ นาพนัง ป.3/4
28 7802 เด็กหญิง เกวลิน อาเก็ม 2564
29 7880 เด็กหญิง นัฐณิตชา มะซังหลง 2564
30
31
32
33
34
35

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นางสาวลัดดาวัลย์  โต๊ะซอ

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว ชั้นเดิม

1 6918 เด็กหญิง จารุวรรณ โต๊ะมุดบํารุง ป.3/3
2 6935 เด็กชาย ธนภัทร แซ่ลี่ ป.3/1
3 6939 เด็กชาย ภาคิน เอี่ยมสอาด ป.3/1
4 6948 เด็กหญิง รมิดา ไวยเลิศ ป.3/3
5 6952 เด็กหญิง ธัญพร สังข์สว่าง ป.3/1
6 6957 เด็กหญิง กิตติยา  มูฮําหมัด ป.3/4
7 6969 เด็กชาย นิติภูมิ  สมอทอง ป.3/3
8 6970 เด็กชาย กิตติพัฒน์ โพธิ์ดังเจดีย์ ป.3/3
9 6972 เด็กชาย นภัทร กล่อมเสนาะ**พ ป.3/3
10 6974 เด็กชาย อมัณตรา ม่ันคง ป.3/3
11 6981 เด็กหญิง ชนิตา บินมูฮํามัดอามิน ป.3/3
12 6991 เด็กหญิง ณิชาภัทร จันทร์ทอง ป.3/1
13 7060 เด็กชาย ภาคภูมิ ขวัญแก้ว**พ ป.3/1
14 7115 เด็กชาย พรเทพ หรพูล ป.3/1
15 7118 เด็กชาย ธีรภัทร์ เท่ียงศรีเกลี้ยง ป.3/1
16 7128 เด็กชาย อภินัทธ์ ทวีสิน ป.3/3
17 7135 เด็กชาย ศิวนาท ศรีจันทร์กลัด ป.3/4
18 7262 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เกิดนิมิตร ป.3/1
19 7266 เด็กหญิง กิตญาดา กลั่นประสม ป.3/3
20 7291 เด็กหญิง มารีนา หลําเพ็ญสะ ป.3/3
21 7339 เด็กหญิง ดารินทร์ เจ๊ะวังมา ป.3/4
22 7408 เด็กหญิง วีรินทร์ ธัมมวารีกานต์ ป.3/1
23 7409 เด็กชาย ธัชเทพ ท้าวสิทธิ์ธา ป.3/2
24 7418 เด็กชาย สุรเดช เครือโสม ป.3/4
25 7707 เด็กหญิง มารีญา  เยทุเด โมโม่ ป.3/3
26 7719 เด็กชาย ณิชกานต์ หงษ์เฉิดฉันท์ ป.3/1
27 7876 เด็กชาย กฤษณ์ แอนดริส 2564
28 7894 เด็กหญิง มินตรา พลราชม 2564
29
30
31
32
33
34
35

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นายทวี  นุ้ยน่ิง  

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขที่ เลขประจําตัว ช้ันเดิม

1 6795 เด็กหญิง รักษิณา หัสกุล ป.3/3
2 6916 เด็กหญิง กวินตรา สมจารีย์ ป.3/1
3 6919 เด็กหญิง นันท์นภัช ปรีดากร ป.3/1
4 6924 เด็กหญิง ปวิตรา มะลิซ้อน ป.3/1
5 6927 เด็กหญิง ฟาติน มิหะรน ป.3/3
6 6936 เด็กชาย ณภัทร สุขเจริญ ป.3/3
7 6938 เด็กชาย พงณพัฒน์ กองมณีกิจ ป.3/2
8 6944 เด็กชาย ธนภัทร มูฮําหมัด ป.3/2
9 6951 เด็กหญิง พอวา ทองสนธิ ป.3/2
10 6956 เด็กหญิง พรปวีณ์ กุมภีรพงษ์ ป.3/2
11 6958 เด็กหญิง อุรัสยา  หอมพุฒ ป.3/2
12 6967 เด็กชาย อนาวิล แฉล้มวารี**พ ป.3/4
13 6971 เด็กชาย กานนท์  แบมะ ป.3/1
14 6982 เด็กหญิง จิรัชญา กีโซ๊ะ ป.3/1
15 6985 เด็กหญิง ณัฐวดี นิ่มละออ ป.3/4
16 6993 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  วันหมัด ป.3/2
17 6994 เด็กชาย พิทักษ์ ผู้ระย้า ป.3/1
18 6998 เด็กชาย รัฐภัทร ยะเลาะ ป.3/3
19 7002 เด็กชาย กิตติภัทร จันทร์พงษ์ ป.3/1
20 7054 เด็กหญิง ชลธิชา พุ่มนุ้ย ป.3/2
21 7119 เด็กหญิง นรินธร เจริญพงค์**พ ป.3/3
22 7121 เด็กชาย อารักษ์ ชูยศ ป.3/1
23 7124 เด็กหญงิ ภัณฑิรา  พงษ์ราช ป.3/3
24 7414 เด็กชาย อภิสิทธิ์ คลับคล้าย ป.3/1
25 7419 เด็กชาย ยศพัฒน์ โสดากุล ป.3/3
26 7563 เด็กชาย อนุชา มานเมาะ ป.3/2
27 7606 ด.ช. นิติกร บุญอาจ ป.3/4 จําหน่าย  15 ตุลาคม 2564
28 7776 เด็กชาย ธีรชัย สุภะ ป.3/2
29
30
31
32
33
34
35

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/3
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน  นางมิ่งกมล  บัวเรียน

ช่ือ-สกุล



4/11/2021

เลขที่ เลขประจําตัว ช้ันเดิม

1 6624 เด็กชาย อานัด บุสมาน ป.3/1
2 6926 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุขเนาวรัตน์ ป.3/4
3 6931 เด็กชาย ณัฐภัทร ทับเปลี่ยน ป.3/2
4 6937 เด็กชาย ธนพล  แพงจันทร์ ป.3/3
5 6942 เด็กชาย ธีระภัทร สวัสดิ์โยธิน ป.3/2
6 6943 เด็กชาย ภานุภัทร แก้วพันธ์ ป.3/2
7 6953 เด็กหญิง บุรฮานี มะลิวัลย์ ป.3/3
8 6966 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สังขเนตร ป.3/1
9 6977 เด็กชาย ต้นกล้า บินซาเล็ม ป.3/4
10 6983 เด็กหญิง พลอยปภัส ฟักเขียว ป.3/1
11 6986 เด็กหญิง พัณณิตา  รังสิมาภิรัต ป.3/2
12 6987 เด็กหญิง นูรอัยนี ศรีวงษ์ ป.3/4
13 6999 เด็กชาย ธนภัทร สายบัณฑิต**พ ป.3/2
14 7008 เด็กหญิง ธนพันธ์  เนตรทิพย์ ป.3/2
15 7040 เด็กชาย รัชชานนท์ สมันเลาะ ป.3/2
16 7117 เด็กชาย นราธิป มะลิวัลย์ ป.3/1
17 7126 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์  มูลเฌอร์ ป.3/2
18 7136 เด็กชาย อนัน นพ ป.3/2
19 7137 เด็กหญิง เจริญรุ่ง พิง ป.3/2
20 7138 เด็กหญิง มาริษา หัสกุล ป.3/2
21 7156 เด็กหญิง ธมลวรรณ พวงแก้ว**พ ป.3/4
22 7272 เด็กหญิง อรจิรา บุญงาม ป.3/2
23 7405 เด็กชาย ธันวัต หมัดจิ ป.3/4
24 7411 เด็กชาย อริญชัย ปู่มา ป.3/1
25 7432 เด็กหญิง พิชยา ชนะพล ป.3/4
26 7647 เด็กหญิง โยษิตา มะลิวัลย์ ป.3/2
27 7716 เด็กชาย พีรเดช เขียวมณี ป.3/4
28 7761 เด็กชาย วัชรดนัย ทองโสภา ป.3/3
29
30
31
32
33
34
35

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/4
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน นายนนทพล ชุมจันทร์

ช่ือ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว ช้ันเดิม

1 6762 เด็กหญิง อัญชุษา แซ่ตัน**59,63 ป.5/1
2 6793 เด็กหญิง ชฎากร ศรีจันทร์กลัด ป.4/3
3 6800 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ไดเด็น ป.4/2
4 6809 เด็กชาย กันต์ มะลิวัลย์ ป.4/1
5 6810 เด็กชาย วุฒิกร พุทธวจนะ ป.4/1
6 6811 เด็กชาย มารุต มั่นคง**60**พ ป.4/1
7 6820 เด็กหญิง สิรินญา พ่วงสิน ป.4/2
8 6823 เด็กหญิง ณิชา ณ  ชุมพร ป.4/2
9 6825 เด็กหญิง นัฐชา มิฮารน ป.4/1
10 6836 เด็กชาย ไพศาล ปานมณี ป.4/2
11 6839 เด็กชาย อินทัช ยียะมา ป.4/1
12 6844 เด็กชาย กัฟฟ่ี บินซาเล็ม ป.4/3
13 6847 เด็กชาย ปัณณสิทธิ์ งามพร้ิง ป.4/3
14 6854 เด็กหญิง มัญฑิรา สกุมา ป.4/3
15 6855 เด็กชาย ณัฐภัทร สุวรรณภูมิ ป.4/1
16 7041 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สารนาเรียง ป.4/2
17 7139 เด็กชาย สมิทธิ์ มะวา ป.4/1
18 7164 เด็กชาย ชนาธิป อาหะหมัดอามีน ป.4/1
19 7172 เด็กหญิง กวิตรา มะสัญ ป.4/1
20 7174 เด็กชาย บะชีร หมัดลัง ป.4/2
21 7179 เด็กชาย พิชยดลน์ แอนดริส ป.4/2
22 7194 เด็กหญิง พลอยปภัส เกิดนิมิตร ป.4/1
23 7423 เด็กหญิง ณธิดา แท่นนอก ป.4/1
24 7440 เด็กชาย กิตติพงษ์ บุตรชารี ป.4/2
25 7560 เด็กชาย สุริยะ มานเมาะ ป.4/3
26 7566 เด็กหญิง พัชราภา พัฒนะกุลพันธุ์ ป.4/3
27 7588 เด็กชาย วีระพรรดิ์ สมดี**63 ป.5/4
28 7713 เด็กชาย ฐานานุศักดิ์ บูรพา ป.4/2
29 7729 เด็กชาย ธนวินท์ เข็มปัญญา ป.4/2
30 7740 เด็กหญิง กนกวรรณ บุญยี่ ป.4/3
31 7803 เด็กชาย อรุษ สุดใจ 2564
32
33
34
35

รายชื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/1
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น       นางสาวจันทร์จิรา   ทองส่องโสม

ช่ือ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว ชั้นเดิม

1 6572 เด็กหญิง เขมมิกา รอเซ็น**63 ป.5/2
2 6741 เด็กหญิง อธิชา นิลคงศักด์ิ ป.4/1
3 6799 เด็กหญิง สุภิญญา พานแก้ว ป.4/2
4 6802 เด็กหญิง วัลลดา ราตรี ป.4/3
5 6804 เด็กหญิง ณัฐรดา ยียะมา ป.4/3
6 6806 เด็กหญิง สรัญญา รังประเสริฐ ป.4/2
7 6812 เด็กชาย ปฏิคม สุขสมกิจ ป.4/2
8 6813 เด็กชาย จิรกร บุญดี ป.4/3
9 6819 เด็กหญิง นัดชา รามพรม ป.4/1
10 6822 เด็กหญิง สวรรณญา สายทอง ป.4/3
11 6827 เด็กหญิง รุ่งรดา วายะลุน ป.4/3
12 6829 เด็กชาย กิตศดา โต๊ะสมัน ป.4/2
13 6838 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุขแก้ว ป.4/3
14 6841 เด็กชาย นัทธารา นุ้ยน่ิง ป.4/3
15 6848 เด็กชาย ฐิติพงษ์ ป่ินประเสริฐ ป.4/3
16 6856 เด็กชาย ณัฐกุล เด็นโซ๊ะ***พ ป.4/2
17 6878 เด็กหญิง ไอรลดา โต๊ะถิง ป.4/2
18 7020 เด็กหญิง พิมพ์รภัทร เต่าทอง ป.4/1
19 7046 เด็กชาย มนทเดช บิลซาเล็ม ป.4/3
20 7067 เด็กชาย ภคพงษ์ วงศ์เมือง ป.4/1
21 7090 เด็กชาย วีรภาพ โต๊ะมุดบํารุง ป.4/3
22 7163 เด็กชาย อนุวัฒน์ โพธิ์ขาว ป.4/1
23 7165 เด็กหญิง รุจิรา ฤทธิ์เดช ป.4/1
24 7171 เด็กชาย กฤตนภัทร สุขโข ป.4/1
25 7173 เด็กชาย ชโนดม พัฒนชัย ป.4/3
26 7176 เด็กชาย นันทกร แอนดาริส ป.4/1
27 7593 เด็กชาย รัชชานนท์ พรมภักดี ป.4/2
28 7741 เด็กหญิง กญยาณี สวนแก้ว ป.4/3
29 7753 เด็กชาย กฤษณกัณฑ์ หวังเกษม ป.4/3
30 7754 เด็กชาย ราเชนทร์ เล๊าะเหม็ง**63 ป.5/2
31 7755 เด็กหญิง ฮาลีมะย์ รสเซ็น ป.4/1
32 7817 เด็กชาย ประจักษ์ หมัดฮับ 2564
33 7871 เด็กชาย ธนากร สาน้อย 2564
34
35

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นางสิริกานต์  นิธิปุณยปรีดา

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว ชั้นเดิม

1 6655 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ กล่ินช่ืน***61 ป.5/4
2 6798 เด็กหญิง ธนัชพร แย้มสุนทร ป.4/2
3 6805 เด็กหญิง ภัทรดา ศรีแพง ป.4/2
4 6815 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ พัฒน์เจริญ ป.4/2
5 6824 เด็กหญิง พิชญาภา สืบหาแก้ว ป.4/2
6 6833 เด็กชาย ศิรพชร บุบผาดาษ ป.4/3
7 6835 เด็กชาย ฤทธิเดช แสงวงค์ ป.4/2
8 6849 เด็กชาย ธนทัต บิลฮําซา ป.4/2
9 6850 เด็กชาย กฤษดา อุกฤษ***พ ป.4/1
10 6851 เด็กชาย ณัฐพล โพธาภิรัติ ป.4/2
11 6853 เด็กชาย ธนภัทร แพงจันทร์ ป.4/1
12 7039 เด็กหญิง ผันสิริ โซมมิน**พ ป.4/2
13 7044 เด็กชาย ธีรสิทธิ์ นาคเล็ก ป.4/1
14 7047 เด็กชาย ปกาศิต ทาเอ้ือ ป.4/1
15 7068 เด็กชาย จิรายุ ยาวสันเทียะ ป.4/3
16 7091 เด็กหญิง ปุณณมา หทัยธาระ ป.4/1
17 7166 เด็กชาย อดิสรณ์ กุลสันเทียะ ป.4/3
18 7169 เด็กหญิง ธนพร เกษมสุข ป.4/1
19 7170 เด็กชาย นันทชัย สลามเต๊ะ ป.4/2
20 7178 เด็กหญิง วิชญาพร ทิพย์พยอม ป.4/2
21 7180 เด็กชาย นิติกุล หลิมสวาสด์ิ ป.4/1
22 7182 เด็กชาย เพชรกล้า มาดี ป.4/3
23 7273 เด็กชาย ธนวัฒน์ แซ่อ้ึง ป.4/1
24 7281 เด็กชาย วิทยา สวนทรัพย์**63 ป.5/3
25 7396 เด็กหญิง พัตฮาน่า สังข์เงิน ป.4/3
26 7562 เด็กหญิง ไลลา อาจบํารุง ป.4/2
27 7597 ด.ญ. พรพรรณ เกตุทอง ป.4/2 จําหน่าย  15 ตุลาคม 2564
28 7601 เด็กชาย ซากิร ยิ้มแฉล้ม ป.4/3
29 7616 เด็กชาย ซุลฟา ดาลี ป.4/2
30 7877 เด็กชาย ณรากร เยี่ยมธนกร 2564
31 7881 เด็กหญิง นิชายานันท์ จันทร์สวัสด์ิ 2564
32
33
34
35

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/3
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําช้ัน  นายทรงพล  เพ็ญทอง 

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว มาจาก

1 6571 เด็กหญิง ไอลดา มะเด็น ป.5/3
2 6573 เด็กหญิง กัญญาวี ศรีสวัสด์ิ ป.5/4
3 6579 เด็กหญิง อรนัท นุ้ยน่ิง ป.5/4
4 6585 เด็กหญิง เก่ง สุขขํา ป.5/2
5 6598 เด็กชาย ธีรกานต์ ไชยราช***พ ป.5/2
6 6610 เด็กหญิง อัยวริน แอนดริส ป.5/3
7 6611 เด็กหญิง พิชญธิดา ดอเลาะกองเสล็ม ป.5/4
8 6620 เด็กหญิง ปริยากร และมิตร ป.5/3
9 6625 เด็กชาย ภูมิภัทร์ สารนาถ ป.5/1
10 6633 เด็กชาย เอกพล อะเซ็น***พ ป.5/3
11 6640 เด็กชาย ธนพัฒน์ ประดิษฐสุวรรณ ป.5/3
12 7009 เด็กหญิง ธณิดา บุตรพลอย ป.5/4
13 7012 เด็กชาย มุตตอลิบ บุตรลพ ป.5/3
14 7022 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ฟักเขียว ป.5/3
15 7026 เด็กหญิง เพชรรดา เจริญย่ิง ป.5/2
16 7027 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ ป.5/2
17 7031 เด็กชาย พงศกร วันหมัด ป.5/2
18 7035 เด็กหญิง นุสรีญา แอนดาริส ป.5/2
19 7049 เด็กชาย ธาวิน สมันเลาะ ป.5/3
20 7280 เด็กชาย เจนภพ บุญงาม ป.5/4
21 7394 เด็กชาย ธัญชพล เบ็นหะยีสะเล็ม ป.5/2
22 7567 เด็กชาย เปมทัต อ่วมเจริญ ป.5/1
23 7580 เด็กหญิง ภาคินี พูลสวัสด์ิ ป.5/1
24 7592 เด็กหญิง พชรอร พลสุวรรณ ป.5/2
25 7770 เด็กชาย ณัฐพงษ์ นาพนัง ป.5/1
26 7899 เด็กหญิง รอฮันนา บุญแก้ว 2564 รับเข้า 03/09/2564
27 7901 เด็กหญิง ศิริญญา แจ่มจํารัส 2564 รับเข้า 01/11/2564
28
29
30

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1
ปีการศึกษา 2564

ครูประจาชน นางสาวสุธารณ  แสนจน
กด

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว มาจาก

1 6454 เด็กชาย มูฮําหมัดซัยดี บาเน็ง ป.5/3
2 6576 เด็กหญิง ภัทรวดี พาลี ป.5/3
3 6582 เด็กหญิง กาญจนา จันดาวงษ์***พ ป.5/2
4 6586 เด็กชาย อธิป ชุมแก้ว ป.5/2
5 6601 เด็กชาย กรณ์ มะขยัน ป.5/3
6 6616 เด็กหญิง ณิชานันท์ บินยูซบ ป.5/2
7 6636 เด็กชาย ยุติวิชญ์ เปร่ืองอาภัย ป.5/4
8 6700 เด็กชาย วงศกร ศิริมงคล ป.5/4
9 6715 เด็กหญิง นิชชาภัทร หรสิทธิ์ ป.5/3
10 6744 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ทองส่งโสม ป.5/2
11 6745 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บัวจันทร์ ป.5/4
12 7013 เด็กชาย วีรวัฒน์ ประสงค์ ป.5/4
13 7014 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ปานทอง ป.5/3
14 7016 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ นาคเล็ก ป.5/2
15 7025 เด็กหญิง กัญญาภัค เชื้อแก้ว ป.5/2
16 7028 เด็กหญิง ธัชรินทร์ ท้าวสิทธิ์ธา ป.5/1
17 7033 เด็กหญิง สธุิตา บูรพา***พ ป.5/1
18 7102 เด็กชาย กิตติกวิน ฟินด้ี ป.5/1
19 7103 เด็กหญิง เอมมิกา ทวีสิน ป.5/4
20 7392 เด็กชาย แทนรัก จันทร์หอม ป.5/1
21 7422 เด็กหญิง ศุภมาศ อิ่มสําราญ ป.5/2
22 7424 เด็กชาย ธนดล มะสังหลง ป.5/1
23 7564 เด็กชาย สุเมธ นวลจันทร์ ป.5/3
24 7605 เด็กชาย อภิวิชญ์ นวลศรี ป.5/2
25 7625 เด็กหญิง วรัชญา เซ้ีออรัญชัย ป.5/2
26 7708 เด็กชาย พสิษฐ์ ก้อนแก้ว ป.5/3
27 7718 เด็กชาย พิเศษ เขียวมณี ป.5/1
28 7883 เด็กชาย นิปุณ ปานบุญ 2564
29
30

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นายพงศธร  ใจฟอง 

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว มาจาก

1 6577 เด็กหญิง ไปรยา จันทร ป.5/4
2 6580 เด็กหญิง รสนันท์ รุจธาดาพงศ์ ป.5/3
3 6592 เด็กชาย ธนเดช แก้วเกตุ ป.5/4
4 6593 เด็กชาย ไฟซอล ร่าหมาน ป.5/2
5 6599 เด็กชาย ธนกฤต นุ้ยน่ิง ป.5/2
6 6604 เด็กชาย พีรภัทร ฮับเซาะห์ ป.5/4
7 6609 เด็กหญิง ปาริชาต เดวาหมัด ป.5/1
8 6618 เด็กหญิง ภัทลดา ศรีวงษ์ ป.5/1
9 6621 เด็กหญิง กชกร เกตุหอม ป.5/4
10 6622 เด็กหญิง ฟัยยูม มีมูซอ ป.5/1
11 6632 เด็กชาย นิวัฒน์ ศรีรักษา ป.5/4
12 6635 เด็กชาย ศรัญ จารุจันทร์ ป.5/1
13 6743 เด็กชาย จักรพันธ์ จันอุดทา ป.5/4
14 6760 เด็กชาย ทรัพย์สิทธิ์ เผือกสวัสด์ิ ป.6/2
15 6866 เด็กชาย พงศพัศ ทิปะกะ ป.5/1
16 7010 เด็กหญิง ณัฐชา แสงเดือน ป.5/3
17 7023 เด็กชาย เมก้า สมันเอี่ยม ป.5/4
18 7029 เด็กหญิง วารินทร์ มะสัญ ป.5/2
19 7157 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิ์ แซ่ลี้ ป.5/1
20 7251 เด็กหญิง มูนา อุ่นด้วง ป.5/2
21 7261 เด็กชาย เอื้ออังกูร ขันนาค ป.5/3
22 7267 เด็กหญิง สุนิษา สงเคราะห์ ป.5/3
23 7393 เด็กหญิง สุวิมล ทองย้อย ป.5/4
24 7569 เด็กชาย ศิวพัฒน์ ภู่ดี ป.5/1
25 7571 เด็กชาย บุญภวิษย์ ศรีสวัสด์ิ ป.5/3
26 7578 เด็กชาย ศุภนิช พงษ์ประเสริฐ***พ ป.5/1
27 7603 เด็กหญิง ธนัชพร ง้ิวงาม ป.5/1
28 7735 เด็กชาย ณภัทร มะลิวัลย์ ป.5/3
29 7779 เด็กหญิง อรวรา สมหวัง ป.5/1
30

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น  นายชัชวาล  ใหม่หะลา

ชื่อ-สกุล



4/11/2021

เลขท่ี เลขประจําตัว มาจาก

1 6509 เด็กหญิง ปิยมาศ สว่างอารมณ์**63 ป.6/2
2 6574 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ลี้บุญงาม ป.5/1
3 6578 เด็กหญิง ปุลินิตา หลักคํา ป.5/2
4 6583 เด็กหญิง กรรณิกา สิมมา ป.5/3
5 6589 เด็กชาย นาวิน หวังอับดุลเลาะ ป.5/4
6 6594 เด็กชาย ธนากร แซ่ต้ัง ป.5/3
7 6597 เด็กชาย ภูตะวัน วักไธสง ป.5/4
8 6602 เด็กชาย ประจักษ์ โพธิ์ทอง ป.5/2
9 6607 เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช มะเตอรกี ป.5/1
10 6608 เด็กหญิง อมานี ศรีเจริญ ป.5/2
11 6613 เด็กหญิง บัณฑิตา มั่นคง ป.5/4
12 6619 เด็กหญิง นัฐธิชา บินฮาซัน ป.5/1
13 6631 เด็กชาย เผ่าเทพ สมอทอง ป.5/4
14 6638 เด็กชาย อรรถพร ยีมะสะและ ป.5/4
15 6684 เด็กชาย รวิพล แซ่เล้า ป.5/2
16 6685 เด็กชาย นภัสรพี ปรมศักดา***พ ป.5/3
17 6742 เด็กชาย ภคพล อ่อนน่วม ป.5/1
18 6880 เด็กหญิง อรัญญา รักหทัย ป.5/3
19 6902 เด็กหญิง ธัญรดา รักธรรมดี ป.5/4
20 7019 เด็กหญิง รณิชา พวงมณี ป.5/4
21 7021 เด็กชาย วรินทร พระแสง ป.5/3
22 7030 เด็กชาย มารุต ภู่สําลี ป.5/1
23 7080 เด็กหญิง ปาณิสรา จักร์กระโทก ป.5/3
24 7391 เด็กชาย ธาวิทย์ มะลิวัลย์ ป.5/2
25 7568 เด็กชาย วรพงศ์ ปราบภัย ป.5/1
26 7570 เด็กหญิง พิชญธิดา คันธาโย ป.5/3
27 7576 เด็กหญิง ปณิฏฐา หวังปัญญา**63 ป.6/2
28 7709 เด็กชาย ปิติ บามีเตเร  โมโม่ ป.5/4
29 7726 เด็กหญิง กัญญารัตน์ นะสะรัตน์ ป.5/4
30

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4
ปีการศึกษา 2564

ครูประจาชน นางจนตนา  นุยนง
กด

ชื่อ-สกุล
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