
1 เด็กชายพุทธภมูิ เจริญสุข สุไหงโก-ลก พุทธ
2 นางสาวจิรประภา พรหมสมบูรณ์ สุไหงโก-ลก พุทธ
3 นางสาวเบญจวรรณ ทุเรศผล สุไหงโก-ลก พุทธ
4 นางสาวโนร์ฟาติน เจ๊ะมามะ สุไหงโก-ลก อิสลาม
5 นางสาวดวงหทัย โฉมอ าไพ สุไหงโก-ลก พุทธ
6 นางสาวชินันธร สงวนธิ สุไหงโก-ลก พุทธ
7 เด็กหญิงตรีรินทร์ กิจสุวรรณวชัร์ สุไหงโก-ลก พุทธ
8 นางสาววารุณี รามช่วย สุไหงโก-ลก อิสลาม
9 นางสาวจันทนิภา  ถาวระ สุไหงโก-ลก พุทธ
10 นางสาวกัลยาณี ลักษโณสุรางค์ สุไหงโก-ลก พุทธ
11 นายธนรัฐ วงสอน รือเสาะชนูปถัมภ์ พุทธ
12 นางสาวนูรอาฟีฟะ ถนอมพล สุไหงโก-ลก อิสลาม
13 เด็กหญิงกุลนันทน์ บุญเอื้อ รือเสาะชนูปถัมภ์ พุทธ
14 นายอนุชิต  หนูแก้ว ธญัธารวทิยา พุทธ
15 นางสาวฑิตยา คงที่ สุไหงโก-ลก พุทธ
16 นางสาวอานีส บาตูเซ็ง ศรีวารินทร์ อิสลาม
17 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วอ าไพ ธญัธารวทิยา พุทธ
18 นางสาวอัมพะกา  เพชรรักษ์ ธญัธารวทิยา พุทธ
19 นางสาวซูรีฮัน เจ๊ะคอ ศรีวารินทร์ อิสลาม
20 นางสาวอาลียา เลาะวงิ รือเสาะชนูปถัมภ์ อิสลาม
21 นางสาววรนิษฐา   ใหม่แย้ม รือเสาะชนูปถัมภ์ พุทธ
22 นางสาวสุติมา น้อยสุข สุไหงโก-ลก พุทธ
23 นางสาวสุนิตา สวยงาม สุไหงโก-ลก อิสลาม
24 นางสาวอัลฟะห์  เปาะจิ ตันหยงมัส อิสลาม
25 นางสาวโสรญา ปรีชารักษ์ สุไหงโก-ลก อิสลาม
26 นางสาวรจนา ดอเลาะ ศรีวารินทร์ อิสลาม
27 นางสาวลักษมี  ดอเล๊าะ สวนพระยาวทิยา อิสลาม
28 นางสาวรุสนี หะยีสะกันดา ศรีวารินทร์ อิสลาม
29 นางสาวอิศรา ดาละ ร่มเกล้า อิสลาม
30 นางสาวหัซวานี อีกา สวนพระยาวทิยา อิสลาม
31 นายฮานาฟี  สาแม ศรีวารินทร์ อิสลาม
32 นางสาวนฤมล  ไกรทอง สุไหงโกลก อิสลาม

บัญชรีายชื่อกิจกรรมน านักเรยีนเขา้ค่ายปฐมนิเทศโครงการโรงเรยีนอุปถัมภ ์(ครอบครวัอุปถัมภ)์ ปีการศึกษา 2561
ณ จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561

ศาสนาโรงเรียนชื่อ-สกุลที่

รถคันที่ 1  จุดขึ้นรถ  หน้าแขวงการทางนราธิวาส  06.00 น.

หมายเหตุ



1 นางสาวณัฐวรา  สังข์ทอง เบญจมราชูทิศ ปัตตานี พทุธ
2 นางสาวณัฐชยา  มณีพรหม เบญจมราชูทิศ ปัตตานี พทุธ
3 นางสาวณัฐณิชา  มณีพรหม เบญจมราชูทิศ ปัตตานี พทุธ
4 นางสาวนิรัชพร  อุไร เดชะปัตตนยานุกูล พทุธ
5 นางสาวปฏิพร  เวชสิทธิ์ เบญจมราชูทิศ ปัตตานี พทุธ
6 นางสาวธนิษฐา บุญพรหม เบญจมราชูทิศ ปัตตานี พทุธ
7 นางสาวภูริษา   ค าแก้ว เบญจมราชูทิศ จังหวดัปัตตานี พทุธ
8 นางสาวต่วนอัสมะ  ต่วนสนิ สายบุรี"แจ้งประชาคาร" อิสลาม
9 นางสาวดารมาวนั  เจ๊ะหน๊ะ สายบุรี"แจ้งประชาคาร" อิสลาม
10 นางสาวฐิติมา  ชูเชิด เบญจมราชูทิศจังหวดัปัตตานี พทุธ
11 นางสาวสุมัยยะห์  สะแม เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
12 นางสาวสุวนันท์  ทวนิันท์ เบตง"วรีะราษฎร์ประสาน" พทุธ
13 นางสาวปภาวรินทร์  ธรรมวฐิาน เดชะปัตตนยานุกูล พทุธ
14 นางสาวชญากาณฑ์  สงอุ่น โพธิคี์รีราชศึกษา พทุธ
15 นางสาวฟาซีลา  เจะซู ไม้แก่นกิตติวทิย์ อิสลาม
16 นางสาวซูลฟา  อาด า สายบุรี"แจ้งประชาคาร" อิสลาม
17 นายธนากร  สุขพอ เบญจมราชูทิศ ปัตตานี พทุธ
18 นางสาวภัทรภรณ์  ระเริงทรัพย์ เบญจมราชูทิศ ปัตตานี พทุธ
19 นางสาวณัชชา  อุปมัยรัตน์ เดชะปัตตนยานุกูล พทุธ
20 นางสาวอัฟฟรีดาร์  โตะเยง็ ราชมุนีรังสฤษฏ์ อิสลาม
21 นางสาวอภิชญา  เพชรซ้อน สตรียะลา พทุธ
22 นางสาวศิรภัสสร  กัลยาภิรักษ์ เดชะปัตตนยานุกูล พทุธ
23 นางสาวซาร่า  มามะ ไม้แก่นกิตติวทิย์ อิสลาม
24 นางสาวมัณฑนา  มุกดาหาร เดชะปัตตนยานุกูล พทุธ
25 นางสาวอารายา ดอเลาะ ไม้แก่นกิตติวทิย์ อิสลาม
26 นางสาวชลุณา  สาอิ โพธิคี์รีราชศึกษา อิสลาม
27 นายไพศาล  มะ เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
28 นายซุลกิฟลี  บากา ไม้แก่นกิตติวทิย์ อิสลาม
29 นายอาราฟตั  เซ็ง เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
30 นางสาวอรณิชา  เด็นยี เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
31 นายฮานาน  หัดเลาะ เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
32 นางสาวนูรอายตี  ลาเยาะ เบญมราชูทิศ ปัตตานี อิสลาม
33 นายธนกฤต  แวและ เบตง"วรีะราษฎร์ประสาน" อิสลาม
34 นางสาวฟาติน  ขาวปราณี เบญมราชูทิศ ปัตตานี อิสลาม
35 นางสาวฟารีน  เจะโซะ เบญมราชูทิศ ปัตตานี อิสลาม

บญัชีรายชื่อกิจกรรมน านักเรยีนเข้าค่ายปฐมนิเทศโครงการโรงเรยีนอุปถัมภ์ (ครอบครวัอุปถัมภ)์ ปกีารศึกษา 2561

คันที่ 2  จุดขึ้นรถ โรงแรม CS ปตัตานี  เวลา 07.00 น.

ศาสนาที่ ชื่อ สกุล โรงเรยีน หมายเหตุ

ณ จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561



1 นายโภคิน  แซ่ลี เบตง"วรีะราษฎร์ประสาน" พุทธ
2 นางสาวนาเดียร์  วาหม๊ะ สายบุรี"แจ้งประชาคาร" อิสลาม
3 นางสาวอาลาวยีะห์  สาเมาะ เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
4 นางสาวนิอัสมา  การะเกตุ ไม้แก่นกิตติวทิย์ อิสลาม
5 นางสาวพัชราภา  ขวญัอ่อน เบญจมราชูทิศ  จังหวดัปัตตานี พุทธ
6 นางสาวสุภณัฐพร  จันทร์มีศรี เบญจมราชูทิศ จังหวดัปัตตานี พุทธ
7 นางสาวกุลกนก  แก้ววเิชียร เบญจมราชูทิศ จังหวดัปัตตานี พุทธ
8 นางสาวปาริชาติ  นพรัตน์ สายบุรี "แจ้งประชาคาร" อิสลาม
9 นางสาวภมรมาศ  คอร์ เบญจมราชูทิศ จังหวดัปัตตานี พุทธ
10 นางสาววาริตา  วนิทะไชย สายบุรี "แจ้งประชาคาร" อิสลาม
11 นางสาวปัยธดิา  จินดาวฒัน์ พิมานพิทยาสรรค์ คริสต์
12 นางสาวฟารากิฟ  เจะสะต า เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
13 นางสาวพิณจิรา  เงินกอง เดชะปัตตนยานุกูล พุทธ
14 นางสาวนิซุนนียะห์  ตาเละ เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
15 นางสาวณัชชา  หะยะมิน ตากใบ พุทธ
16 นายอิสมาแอ  สะดียามู เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
17 นางสาวนภัสสร  ขันสู้การ เดชะปัตตนยานุกูล พุทธ
18 นางสาวสุธมิา  ประสมศรี เบตง"วรีะราษฎร์ประสาน" พุทธ
19 นางสาวณัฐวาย์  อนันทบริพงษ์ จะนะชนูปถัมภ์ อิสลาม
20 นางสาวสุทัตตา   เขตเทพา จะนะวทิยา อิสลาม
21 เด็กหญิงจิรัชญาพร  พรมทองบุญ เทพา พุทธ
22 นางสาวกนกนันท์  บุญเรือง นาทววีทิยาคม พุทธ
23 นางสาวจิราภา  หนูหวาน ทับช้างวทิยาคม พุทธ
24 นางสาวณิชามน  เพชรรัตน์ นาทววีทิยาคม พุทธ
25 นายสิรภพ จันทร์คีรี เทพพิทยาภานุมาศ พุทธ
26 นางสาวณัฐกานต์  ชุมพร สะบ้าย้อยวทิยา พุทธ
27 นางสาวนาดียา วายา จะนะชนูปถัมภ์ อิสลาม
28 นางสาวมิเกล  สุขเกษม จะนะชนูปถัมภ์ อิสลาม
29 นางสาวชมพูนุช  แดงยอด ทับช้างวทิยาคม พุทธ
30 นางสาวนูรซาบีนา  อุปมนต์ จะนะชนูปถัมภ์ อิสลาม
31 นายเนติธร ยั้งเล่ง เทพพิทยาภานุมาศ พุทธ
32 นายพิรุณชัย  ศรีช่วย จะนะชนูปถัมภ์ พุทธ
33 นางสาวธญัชนก  แก้วทอง นาทววีทิยาคม พุทธ
34 นายณรงฤทธิ์ ศรีสวา่ง เทพพิทยาภานุมาศ พุทธ
35 นางสาวสุวมิล  จุลิวลัลี จะนะชนูปถัมภ์ พุทธ

คันที ่3   จุดขึ้นรถโรงแรม CS ปัตตานี เวลา 07.00 น. และปัม้เชลล์ป่าชิง  อ.จะนะ เวลา 08.00 น.

บัญชีรายชื่อกิจกรรมน านักเรียนเข้าค่ายปฐมนิเทศโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ)์ ปีการศึกษา 2561
ณ จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที ่18 - 21 พฤษภาคม 2561

ศาสนาที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ



1 นางสาวหรรษา  เล่ียมนิมิตร เทพา พทุธ
2 นายนิเฟาวสั  นิยมเดชา เทพพทิยาภานุมาศ อิสลาม
3 นางสาวธนวรรณ  แจ๊ดสันเทียะ เทพพทิยาภาณุมาศ พทุธ
4 นางสาวศุทธนิี  วงศ์ประเทศ เทพพทิยาภาณุมาศ พทุธ
5 นางสาวสรณ์สิริ  ทองจีน ทับช้างวทิยาคม พทุธ
6 นายบารีซัน  โต๊ะบ่าหมะ จะนะชนูปถัมภ์ อิสลาม
7 นายวาทิต  ขุนฤทธิ์ สะบ้ายอ้ยวทิยา พทุธ
8 นายปัฐวกีานต์  ศิริคีรี นาทววีทิยาคม พทุธ
9 นางสาวอภิชญา  ผลกล่่า นาทววีทิยาคม พทุธ
10 นางสาวสุนิษฐา  ขันทอง เทพา พทุธ
11 นายภัครพล  บูบ่ากา จะนะวทิยา อิสลาม
12 นางสาวปั้นฝัน  ณะจรูญ เทพา พทุธ
13 นางสาว รักษิณา บุญก่อเกื้อ สะบ้ายอ้ยวทิยา พทุธ
14 นายวรพงศ์  ศิริกุล นาทววีทิยาคม พทุธ
15 นางสาวนาลีน่า  สนิหวี เทพา อิสลาม
16 นางสาวสุภาวรรณ  ทองขวญั นาทววีทิยาคม พทุธ
17 นางสาวจุฑามาศ  จันทร์แก้ว นาทววีทิยาคม พทุธ
18 นางสาวอภิญญา  แก้ววุน่ นาทววีทิยาคม พทุธ
19 นางสาวอารีซะฮ์  หวงัแอ นาทววีทิยาคม อิสลาม
20 นางสาวสุวจัณี  ฆังรัตน์ นาทววีทิยาคม พทุธ
21 นางสาวปนัดดา  ส่าเภาเมฆ สะบ้ายอ้ยวทิยา พทุธ
22 นายธนพล  สุนทรพงศ์ ทับช้างวทิยาคม พทุธ
23 นางสาวณัฐกุล  รัตนเสถียร นาทววีทิยาคม พทุธ
24 นางสาวญาดาวดี  วงศ์ประเทศ เทพา พทุธ
25 นางสาวทัศมาณี  นุ่นเกล้ียง เทพา อิสลาม
26 นางสาวอรุณา  เดชนวล เทพา พทุธ
27 นางสาวกัญญารัตน์  ซุ้ยด้วง เทพา พทุธ
28 นางสาวปันฑารีย ์ ทองขาว เทพา พทุธ
29 นางสาวนาวนิฬ  อนันทบริพงษ์ จะนะชนูปถัมภ์ อิสลาม
30 นางสาวสุธดิา  บาหมัด ทับช้างวทิยาคม อิสลาม
31 นางสาวเสาวนีย ์ จองวฒันกุล นาทววีทิยาคม พทุธ
32 นางสาวฟติรี  ศรีทวี จะนะชนูปถัมภ์ พทุธ
33 นางสาวสุธาทิพย ์ เอียดต่า จะนะชนูปถัมภ์ พทุธ
34 นายรตน   ผ่านทอง เทพา พทุธ

บญัชีรายชื่อกิจกรรมน านักเรยีนเข้าค่ายปฐมนิเทศโครงการโรงเรยีนอุปถัมภ์ (ครอบครวัอุปถัมภ)์ ปกีารศึกษา 2561
ณ จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561

ศาสนา

คันที่ 4   จุดขึ้นรถ ปั้มเชลล์ปา่ชิง จะนะ เวลา 08.00 น.

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรยีน หมายเหตุ



1 นายตัยยิบ  มาลินี สตูลวทิยา พุทธ
2 นางสาวพัชรมน ไพโรจน์ สตูลวทิยา พุทธ
3 นายชัชพล สมากัส พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
4 นางสาวเนาวเราะห์  แดงงาม พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
5 นางสาวนาตาชา  บิลลาติปชา สาครพิทยาคาร อิสลาม
6 นางสาวอลิศรา  ล่านุ้ย พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
7 นางสาวภชัริดา บุญจันทร์ พิมานพิทยาสรรค์ พุทธ
8 นางสาวสุไรยา  เจ๊ะสัน พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
9 นางสาวฟิรดาวส์ ชุ่มจ ารัส ควนโดนวทิยา อิสลาม
10 นางสาวสุนิสา สนเส็ม พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
11 นางสาวคอดียะห์ หลังยาหน่าย ควนโดนวทิยา อิสลาม
12 นางสาวอัสรีนา อาลัง พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
13 นางสาวมนัสนันท์  กองหลัง พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
14 นางสาวสุธติา เส็มสัน ละงูพิทยาคม อิสลาม
15 นางสาวศุภาพิชญ์ บูเก็ม ละงูพิทยาคม อิสลาม
16 นางสาวบุสริน ติงหวงั ละงูพิทยาคม อิสลาม
17 นางสาวไลลาห์  มรรคาเขต ควนโดนวทิยา อิสลาม
18 นางสาวปรวรรณ  ประทุมวรรณ พิมานพิทยาสรรค์ พุทธ
19 นางสาวสุลัยมี  หมาดเต๊ะ สตูลวทิยา อิสลาม
20 นางสาวรุวยัดา  ลอแม สุไหงโกลก อิสลาม
21 นายซูไฮมิง  อาซิ สุไหงโกลก อิสลาม
22 นางสาวฮาฟีรา  อีแต คณะราษฎรบ ารุง จังหวดัยะลา อิสลาม
23 นางสาวสิริกัญญา  ละใบยูโส๊ะ พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
24 นางสาวนินิดา  สุหลงเส็น เทพพิทยาภาณุมาศ อิสลาม
25 นางสาวหทัยชนก  มณีโชติ เทพพิทยาภาณุมาศ พุทธ
26 นางสาวอารีรัตน์  บุญลึก สุไหงโกลก พุทธ
27 นางสาวศศิโสม  สาคร เบญจมราชูทิศ จังหวดัปัตตานี พุทธ

ณ จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561
บัญชรีายชื่อกิจกรรมน านักเรยีนเขา้ค่ายปฐมนิเทศโครงการโรงเรยีนอุปถัมภ ์(ครอบครวัอุปถัมภ)์ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรยีน ศาสนา

คันที่ 5  จุดขึ้นรถ ปั้มเชลล์ควนลัง  หาดใหญ ่ เวลา 08.00 น.

หมายเหตุ



1 นายรวพิล  ไชยแก้ว จะนะชนูปถัมภ์ อิสลาม
2 นางสาวอนัญญา  แก้วประสิทธิ์ เทพพิทยาภาณุมาศ พุทธ
3 นางสาวศารีณา   ส าโส๊ะ พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
4 นางสาวแพรวทิวา  วฒันไทย คณะราษฎรบ ารุง จังหวดัยะลา พุทธ
5 นายภริูพัฒน์  รัตนประพันธ์ เดชะปัตตนยานุกูล พุทธ
6 นายกฤษฎา  ทองสิพพัญญู เดชะปัตตนยานุกูล พุทธ
7 นายสมพร  สาครจิตต์ เทพพิทยาภาณุมาศ พุทธ
8 นายเอกพัชร  บัวทอง เทพพิทยาภาณุมาศ พุทธ
9 นางสาวธญัวรัตน์  ทองบุญเรือง เทพพิทยาภาณุมาศ พุทธ
10 นางสาวชนิสรา  พรหมสุข เทพพิทยาภาณุมาศ พุทธ
11 นายดาริส  เด็นจิ นาทววีทิยาคม อิสลาม
12 นายเดชาธร  อนุสาส์น เทพพิทยาภาณุมาศ พุทธ
13 นางสาวนูรีดา  อาแว เดชะปัตตนยานุกูล อิสลาม
14 นางสาวนูรอาซีกีน  บารู สุไหงโกลก อิสลาม
15 นายชนาธปิ  จินนุกูล มัธยมสุไหงปาดี พุทธ
16 นายพงศธร  แซ่กู เบตง "วรีะราษฎร์ประสาน" พุทธ
17 นางสาวธนัสมร  ขุนพิทักษ์ เดชะปัตตนยานุกูล พุทธ
18 นางสาวศุภศรี   โลหะประธาน เดชะปัตตนยานุกูล พุทธ
19 นางสาวศิริวมิล  ทัศวลิ เดชะปัตตนยานุกูล พุทธ
20 นายศุภกฤษณ์  สิทธมิาท สุไหงโกลก พุทธ
21 นายอารัญ  ระเมาะ ทุ่งหวา้วรวทิย์ อิสลาม
22 นายสุรเดช  อาจสุวรรณ เดชะปัตตนยานุกูล พุทธ
23 นายนนทญา  สารฝีน สตูลวทิยา อิสลาม
24 นายคอลิด  อิงสา มุสลิมศึกษา อิสลาม
25 นางสาววรนิษฐา  ทุ่งปรือ ทุ่งหวา้วรวทิย์ พุทธ
26 นางสาวเบญจมาภรณ์  เละสัน ควนโดนวทิยา อิสลาม
27 นางสาวนวพร  เละสัน พิมานพิทยาสรรค์ อิสลาม
28 นางสาวซากีเราะฮ์  อุสมา ควนโดนวทิยา อิสลาม

คันที่ 6  จุดขึ้นรถ ปั้มเชลล์ควนลัง  หาดใหญ ่ เวลา 08.00 น.

หมายเหตุ

บัญชรีายชื่อกิจกรรมน านักเรยีนเขา้ค่ายปฐมนิเทศโครงการโรงเรยีนอุปถัมภ ์(ครอบครวัอุปถัมภ)์ ปีการศึกษา 2561
ณ จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรยีน ศาสนา


