
ล าดับที่ 

1 ด.ช.วันการีม แกว้ด ารงชัย

2 ด.ญ. วรัชยา ทองสุข

3 ด.ญ. ธารทพิย์ ยอดแกว้

4 ด.ช.มูฮัมหมัดฟาอฟิ มามะ

5 ด.ญ. รุสรีมีน เจะดือเระ

6 ด.ญ. นุเดียนา กะเด็ง

7 ด.ญ. นภาพร ศรีแกว้

8 ด.ญ.อฟัดานียา      เวาะโอะ๊

9 ด.ช. ณัชพล กาญจนาทพิย์

10 ด.ช. ธันญพงศ์ เล็มมณี

11 ด.ญ.ฟาตอนต์ เจะแต

12 ด.ญ. นูรเดียนีย์ มะลี

13 ด.ญ. นูรไฮฟา มะดอและ

14 ด.ช. กซุูบฮาร์น มะแซ

15 ด.ช. อมัมาน มามะ

16 ด.ญ.นูฮา สาและสา

17 ด.ญ. นูรบสิมี ฮาบบีอเุลาะห์

18 ด.ช. นาอมี ดอเลาะ

19 ด.ช. อนพัทย์ ศีรษะน้อย

20 ด.ช. มูฮ าหมัดฮาฟิซ สะหะตี

21 ด.ญ.โซเฟีย ลาเต๊ะ

22 ด.ช.ธนาทพิย์  ปรัุชการ

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1/1 

 ห้อง Smart Learning Class
ครูประจ าชั้น ครูมาลา  พรหมไชย 

ชือ่ - สกุล



23 ด.ช. รพีพัทร์ แซ่หง่าน

24 ด.ช. อดิีลอฎัฮา เจะคาเดร์

25 ด.ช. ต่วนอาลีฟ วาบา

26 ด.ช. อยัดิลอฎัฮา อแีต



ล าดับที่

1 ด.ญ. ตัสมี มะนอ

2 ด.ญ. ภาพิตา สมเลศ

3 ด.ญ. อารีนา แวหะมะ

4 ด.ช.ฟิรเดาส์ วาจิ

5 ด.ญ.ศศิธร สาและ

6 ด.ช. มุซตากมิ เจะเดง

7 ด.ญ. ฟิรดาว วาโดร์

8 ด.ญ.นูรูลฮูดา เปาะแต

9 ด.ญ. นิอลัวาตีฟ ดือรามัด

10 ด.ช.มาฮาดี ดายันตา

11 ด.ญ.ฟิตรี สะรีบู

12 ด.ญ. ตัสนีม เพ็ชร์เสน

13 ด.ช.อศัรี เจะโซะ

14 ด.ช. อลิฟา บอืแน

15 ด.ช. อาดีรัน บลูะ

16 ด.ช. ดานิช สะมาแอ

17 ด.ช. อลิมีน บอืแน

18 ด.ช. มูฮัมหมัดฟาริซ มะ

19 ด.ช.รพีภทัร อาบู

20 ด.ญ.ณัฐยา สุวรรณสา

21 ด.ช.มูฮัมหมัดซัน ดือราโอะ๊

22 ด.ช. มูฮัมหมัดฟาริฟ อแีต

23 ด.ช.ซุบฮาน หะแว

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1/2 

 ห้องปกติ
ครูประจ าชั้น ครูสุพร  อินทรรัตน์

ชือ่   - นามสกุล



ล าดับที่

1 ด.ญ.นูรีดา บากา

2 ด.ญ.กัลยา ดิษฐรักษ์

3 ด.ญ. ซูลฟา มะยาเอ

4 ด.ญ.ฟาฮานา มะเด็ง

5 ด.ช.ฟัฎลี สามะ

6 ด.ช.ธนันท์รัฐ ชูราช

7 ด.ช.ซอฟวัณ บิลเหล็ม

8 ด.ช. นาวาวีย์ ดือราแม

9 ด.ญ. นูรดายานา มูเซ๊ะ

10 ด.ช. นิอานากิฟ ตะโละ

11 ด.ญ.นูรอาตีกะห์ แวสะนิ

12 ด.ญ.อัฟนาน มะเกะ

13 ด.ญ. ปภัสรา ชีวะขะนาน

14 ด.ช.ซอดีกีน ลาเต๊ะ

15 ด.ช.ภาณุกร ไกรนารา

16 ด.ช. อับดุลฮากีม มะลารี

17 ด.ญ.กัลยา พีรีซี

ครูประจ าชั้น คุณครูสายพิณ  ชรูาช 

ชื่อ - สกุล

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2/1 

 ห้อง Smart Learning Class



ครูประจ าชั้น ครูบังอร  บุญทิพย์

ล าดับที่ ชือ่ นามสกุล

1 ด.ญ.ฟิรดาวส์ ยูโซะ

2 ด.ญ.ต่วนนิสรีน วาบา

3 ด.ช. คณิต ศรีศักด์ิ

4 ด.ช.อัรฟาร สาลาซิ

5 ด.ช.กูริกดูวัณ แยมาสอ

6 ด.ช อีฟกานดา สาและ

7 ด.ญ.อิฟติกานต์ สะโอง

8 ด.ช.กูอาฟีรดีน  ฉัตรประยูร

9 ด.ช. มูฮัมหมัดนาดิร ตาเฮ

10 ด.ช. อารีฟีน เหล็มปาน

11 ด.ญ.มูณาดียา หะแวกือจิ

12 ด.ญ. อัจฉริยา สามแก้ว

13 ด.ช. ซาลิ รุ่งอรุณ

14 ด.ช.มุสเล็ม  โตะกียะ

15 ด.ช.ณัฐวุธ  ระวิจันทร์

16 ด.ช.อภิรักษ์ ฉัตรเงิน

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2/2 

 ห้องปกติ



ล าดับที่

1 ด.ญ. บัลกีส อีซอ

2 ด.ช. ภูบดี สมเลศ

3 ด.ญ. มุษมินทร์ คอลออาแซ

4 ด.ญ.จิรัชญา คงแก้ว

5 ด.ญ. คณัสนันท์ แก้วงาม

6 ด.ช.มุมีน โตะแล

7 ด.ญ. ฟะฮ์มีย์ การี

8 ด.ญ.มัรวารีน  สุระก าแหง

9 ด.ญ. กัลยรัตน์ ฝอยทอง

10 ด.ญ. นาซาร่า รุ่งอรุณ

11 ด.ญ. ฮิลมีย์ ดีเย๊าะ

12 ด.ญ. นิคอลีเยาะห์ ดาโอะ

13 ด.ญ.นัจวา  สนิ

14 ด.ญ. ฟัยรูซ เจะสารี

15 ด.ญ. ภฎีลัฮ อาแด

16 ด.ญ.นูรรีน   มูซอ 

17 ด.ช. สิริศักด์ิ ทองสุข

18 ด.ช.อัสลาม  เจะโซะ

19 ด.ช.อาลีฟ เดาะหวัง

20 ด.ญ. ฮูซัยฟาร์ บีรู

21 ด.ญ. ฟิตรียา ประสารการ

22 ด.ญ.ลิยานา  เจะซอ

ชือ่ – สกุล

ครูประจ าชั้น ครูแมมเูน๊าะ  ดอืรามะ

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3/1 

 ห้อง Smart Learning Class



ล าดับที่

1 ด.ช. ภูวิศ ฉัตรชัยชาญ

2 ด.ช.ฮัฟฟาฟ เจะโซะ

3 ด.ญ. ซาฟีนา กาเดร์

4 ด.ช. นัศรูน ดีเยาะ

5 ด.ช.มุซ็อฟฟัร  สาและ

6 ด.ช. อัลอามาน มูซอ

7 ด.ญ. นินัซมีย์ กาเจร์

                                                       8 ด.ญ. ฟิลซาร์ ดาราโอะ

9 ด.ญ.จารุวรรณ พูมรักษ์

10 ด.ช. นาวาวี สุขสบาย

11 ด.ช.ไตรภพ รูใหม

12 ด.ช. ฟุรกอน ยูโซะ

13 ด.ญ.กีญารัตน์ สาและ

14 ด.ญ.รุสมีนี มะยูโซะ

15 ด.ช. อันฟาน อาแว

16 ด.ญ.นินริศรา หะยีตาเละ

                                                       17 ด.ญ. บุษราภรณ์ เฟือ่งฟู

18 ด.ช.มูฮ ามัดสารีฟ  มูซอ

19 ด.ช.ธนพล  ขันธวิธี

ชือ่ – สกุล

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3/2 

 ห้องปกติ
ครูประจ าชั้น ครูนารอเมาะ อนันทบริพงค์



ล าดับที

1 ด.ช. ฟุรกอน มาลายา

2 ด.ช. อาร์ฟีฟี มามุ

3 ด.ญ. นูรมี วานิ

4 ด.ญ. กัสมีรี สะมะแอ

5 ด.ช. ปัญญวัฒน์ กิตติอร่าม

6 ด.ญ. ศรินยา เทพพรหม

7 ด.ญ. ฮัยอะห์ สะแลแม

8 ด.ญ. นูญูม มิหนา

9 ด.ญ. อัสรีดา หะยีกะจิ

10 ด.ช. นิอัมนาญ วาเตะ

11 ด.ช. ซารีฟ หะยีมะสาและ

12 ด.ญ. ณิชาภา นิลประเสริฐ

13 ด.ญ. ซามีมี ยูโซะ

14 ด.ญ. กชนันท์ แซ่เตีย

15 ด.ช. วาริษ บือราเฮง

16 ด.ญ.นูรอิซซะฮ์ บากา

17 ด.ช. หะซัน อับดุลเล๊าะ

18 ด.ช.มูฮ าหมัดจัฟรี ดอเลาะ

19 ด.ญ.นุรฟาตินญ์   แวติงแย

20 ด.ญ. โยศิตา มะดีเยาะ

21 ด.ช.วาลีด  สนิ

22 ด.ญ. อาลียา กามา

23 ด.ญ. ดารารัตน์ บุญเย็น

24 ด.ช.สุชาติ รัตนศรีสุข

25 ด.ญ. ปนัสยา วังจังหวัด

26 ด.ญ. อัซมา หะยีมะสาและ

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4/1 

 ห้อง Smart Learning Class
ครูประจ าชั้น ครูศิริกานดา  สุวรรณชาตรี 

ชือ่ นามสกุล



27 ด.ช. มูฮัมหมัดซอฟา มูเซะ

28 ด.ช. มูฮัมหมัดฟาริด มามะ



ล าดับที่ 

1 ด.ญ. ซูฟียานี สะแลเม็ง

2 ด.ช. อานัส พงค์ชนะ

3 ด.ญ.พรทิพา พินิจมนตรี

4 ด.ญ. นัสมี สาฆอร์

5 ด.ญ.อาซีซา นิแว

6 ด.ญ. นูรอัย ดอเลาะ

7 ด.ญ.กูฟารีดา ฉัตรประยูร

8 ด.ญ. พรศิริกรณ์ ไทยกูล

9 ด.ญ. ศุพรรษา ศรีจ าปา

10 ด.ช. อัฟนันท์ แมเราะ

11 ด.ช. อิบนูอัฟฟาน กาเซ็ง

12 ด.ช. อัฟนัน สาวัน

13 ด.ช. ซูกิฟลี สือมาแอ

14 ด.ช. นิฟูรกรณ์ ฮามะ

15 ด.ช. ณัฐสรณ์ รูใหม

16 ด.ญ. นูรไฮมี สือรี

17 ด.ช. อาแดล เจะนิ

18 ด.ช. อาริฟีน เปาะมะ

19 ด.ช. อามีรูดีน สะมะแอ

20 ด.ช. ธีรทิตย์ นาหนอง

21 ด.ช. ฟักรูอาร์ซีม เปาะสุดง

22 ด.ช.พงศกร แก้วช่วง

23 ด.ช. แซมซู จิ

24 ด.ญ. สุดารัตน์ อาบู

25 ด.ช. มูฮัยมีณ ลูกสะเตียน

26 ด.ช.กูอานัส มือคะ

ครูประจ าชั้น ครูบุญเชญิ ศรีอินทร์ 

ชือ่ นามสกุล

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4/2 

 ห้องปกติ



27 ด.ญ.มูนาเราะห์ สาและ

28 ด.ญ.ธัญญารัตย์ ศรีโสภา



ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1/1 

 ห้อง Smart Learning Class





ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1/2 

 ห้องปกติ







ครูประจ าชั้น ครูแมมเูน๊าะ  ดอืรามะ

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3/1 

 ห้อง Smart Learning Class



ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3/2 

 ห้องปกติ
ครูประจ าชั้น ครูนารอเมาะ อนันทบริพงค์


