ลาดับ
ที่
1

ชื่อ
บ้านเอื้องผึ้ง

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
อ. วายุรี ลําโป

อ.ดร.ประดิษฐ์พร
พงศ์เตรียง

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
นส.อําพันธ์ คําหล้า (6)
น.ส.ดลยา เปียสดุด (กลุ่ม1)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.ศรัญญา ใจแผ้ว (8/1)
น.ส.กนิษฐา นกรอด (9/1)
น.ส.สลิษา มีชัย (8/1)
น.ส.ทิราวรรณ บุญทอง(9/1)
น.ส.ภณิชชา สุวรรณ์ (9/1)
น.ส.สายวารี พูนสวัสดิ์ (9/1)
น.ส.อลิษา สันติเมธากุล(9/1)
น.ส.ไอริณ ผิวนวล (9/1)
น.ส.นันท์นภัส รัตนะ (9/2)

น.ส.ปัทมาวดี นาวารี (กลุ่ม2) น.ส.นฤมล สวาท (8/1)
น.ส.รอนีมะห์ โต๊ะนิ (กลุ่ม2) น.ส.ปานหทัย ทองมี (8/1)

น.ส.จุติธรณ์ จิตต์แจ่ม (9/2)
น.ส.พรพิมล แกล้วกล้า(9/2)
น.ส.มนัสชนก รัตนะอุไร (9/2)
น.ส.ศุภิสรา เต็มสงสัย (9/2)
น.ส.สุนิษา เซี่ยงอึ่ง (9/2)
นายภานุวัฒน์ งามดี (9/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.ชมพูนุช บุญเพิ่ม(10/1)
นส.ขวัญใจ เย็นจิตร(10/1)
นส.ซานีตา สิทธามาศ(10/1)
นส.กรรณิกา อินชู(10/1)

นส.ชมพูนุช คดีพิศาล(10/2)
นส.กานต์ธิดา ไชยคชบาล (10/2)
นส.ปนัดดา เต๊ะหนอน(10/2)
นส.วิลาวัณย์ หวั่นเซ่ง(10/2)

ลาดับ
ชื่อ
รายชื่ออาจารย์และ
ที่
เจ้าหน้าที่
2
บ้านแก้วรักษา อ. เบญจวรรณ
งามวงศ์วิวัฒน์

อ. จิดาภา พลรักษ์

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.ขวัญชนก หงส์พิริยะกุล(7/1) น.ส.อิสรีย์ สงวนสิน (8/1)
น.ส.กมลวรรณ ชูสังข์ (9/1)
น.ส.มุกรินทร์ คงดี (7/1)
น.ส.วิชาญา บุตรา (8/1)
น.ส.วชิราภรณ์ จันทบูรณ์ (7/1) น.ส.นฤฌา ดลระหีม (8/1)
น.ส.เสาวนีย์ จันทร์น้อย (7/1)
นายอัสมี กาเร็ง (8/1)
น.ส.จิรภัทร ดีโอสถ (7/2)
น.ส.วริษา สิงละเอียด (7/2)
น.ส.สรารัตน์ แท่นทอง (7/2)
น.ส.สุกัญญา สลีฝีน (7/2)
นส.จิราพร เพชรโกมล (6)
นส.ณัชชา เจียมพูนทรัพย์ (6)
นส.อารียา ยีรามัน (6)
น.ส.เกวลิน เพชรประพันธ์ (7/1)
น.ส.เบญจมาศ บุญกล้า (7/1)
น.ส.ศศิวิมล สวัสดี (7/2)
น.ส.วาสนา ทองเพ็ชร (7/2)

น.ส.นูรอัซยัน จุลยานนท์(8/1)
น.ส.สุชัญญา ศรีบุญนาค(8/1)
น.ส.ชญานี ปัญญา (8/1)
น.ส.ซูรีตาร์ ยูโซ๊ะ (8/1)

น.ส.ธนวรรณ ภู่ทอง (9/1)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.กันยารัตน์ ขุนฤทธิ์เอียด (10/1)
นส.สราณีย์ หมอนะ (10/1)

นส.ธัญญารัตน์ จิตจํานงค์(10/1)
นส.จุฑารัตน์ ดําด้วง(10/1)
นส.วนิดา เดชพิชัย(10/2)
นส.พนิตา บุญฤทธิ์(10/2)
นส.ลิลิลล่า บินล่าเต๊ะ(10/2)
นส.วอมรรัตน์ สายเบาะ (10/2)

ลาดับ
ที่
3

ชื่อ
บ้านรวมรัก

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
อ. จวง เผือกคง

อ. กฤษณา คงเคล้า

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
นส.เตือนใจ หนูเพชร (6)
นส.วนิชา โกบบาหลี (6)
น.ส.ชุติมา พงศ์วชิรอักษร(7/1)
น.ส.ปรารถนา เมืองแคล้ว(7/1)
น.ส.สิริพร ช่วยพิทักษ์ (7/1)
น.ส.กชมน พรหมสุรินทร์ (7/2)
น.ส.ภมรมาศ จันทร์ภูชงค์ (7/2)
น.ส.สีตีสารอ กูเร็ง (7/2)

นส.ตักวา นิเลาะ (6)
น.ส.กัญญารัตน์ สุขสวัสดิ์ (7/1)
น.ส.ณัฐฐาพร ด้วงเอียด (7/2)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.ธารารัตน์ ขวัญเสาว์ (8/2) นายกานต์ รอดทองดี (9/1)
น.ส.อรอุมา อาญา (8/2)
น.ส.ธันยพร ซุ้นสุวรรณ(9/1)
น.ส.ชนิกานต์ ศรีสวัสดิ์ (8/2)
น.ส.สุดารัตน์ วิวัฒน์ (8/2)

น.ส.นงลักษณ์ ชัยหาญ (8/1)
น.ส.พนิดา หมั่นประสงค์ (8/1)
น.ส.ศุภลักษณ์ อําภา (8/1)

น.ส.มณฑิการ์ จิตนุพงศ์(9/1)
น.ส.กนกวรรณ สิงหเดโช(9/2)
น.ส.ซูไฮลา มะแซ (9/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.จันทร์จิรา มงชู(10/1)
นส.ซัลวา สะอะ(10/1)

นส.จันทิมา สมจิต(10/1)
นส.ปิยาพัชร ช่วยแข็ง (10/1)
นส.สุมนธา สุขแจ่ม(10/2)
นส. ซัลวาห์ ลาเต๊ะ(10/2)
นส. ธนวรรณ ธนารักษ์(10/2)
นส. สิริยากร น้อยประเทศ(10/2)

ลาดับ
ชื่อ
ที่
4 บ้านพุด

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
1. อ. ธวัชชัย ทีปะปาล

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.กันยารัตน์ แซ่เตียว (7/1) น.ส.ภัทธิญา รักษารัตน์ (8/1)
น.ส.ขจีวรรณ บุญเพชร (9/1)
น.ส.ข้าวหอม คงหนู (7/2)
น.ส.ศิริพรรณ สาระภี (8/1)
น.ส.นนธิกานต์ คลังข้อง(9/1)
น.ส.มาชิตา หนูพลัด (8/1)

2. อ. สุมณฑา โพธิบุตร

น.ส.ณัฐทริกา จันทนา (8/2)
น.ส.กมลรัตน์ บุญรัตน์ (8/2)
น.ส.ดมิสา สุเมสัน (8/2)
น.ส.ประภาพร ใจกระจ่าง (8/2)

น.ส.กนกวรรณ หนูทิพย์(9/2)
นายนิลธวัช เสวกวังค์(9/2)

นส.พิชญานิน รินเสน(10/1)
นส.ยุพารัตน์ เหมรา(10/1)
นส.กรกมล เอียดเรือน
(10/1)

3. อ. จุฬาลักษณ์ แก้วสุก

น.ส.บุญธิญา ชูแสง (8/2)
น.ส.ญาณิศา ชูบ้านนา (8/2)
น.ส.รุ่งฤดี พรมทอง (8/2)
น.ส.บัณฑารีย์ ไกรสุวรรณ (8/2)

น.ส.มารียํา เจ๊ะเตะ (9/1)
น.ส.สุกัญญา เส้งเซ่ง (9/1)

นส.นาซีฮะ จาราแว(10/2)
นส. ศุภภัค พันธรังษี(10/2)
นส.รัตติยา ยังแก้ว(10/2)
นส. สารีฮะ มะมูมิง(10/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.เกสรา ปัจฉาพันธ์(10/1)

ลาดับ
ชื่อ
ที่
5 บ้านโมกขลา

รายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่
1. อ. ธีระยุทธ เกิดสังข์

2. อ. วิรีภรณ์
สัมพันธ์

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
น.ส.นุชรี เพ็ชร์แก้ว (7/1)
น.ส.วริศรา จันทร์ทองอ่อน
(7/1)
น.ส.อณัญลักษณ์ หนูแดง
(7/1)
น.ส.กรรณิกา ช่างคิด (7/2)
น.ส.จันทร์ระวี ศรีไทย (7/2)
น.ส.ชุดา พิมพ์เสน (7/2)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.สุชาวดี ธานีรัตน์ (8/2)
น.ส.จิรัชญา อยู่สวัสดิ์ (9/1)
น.ส.รดาการ ฤทธิ์มาก (8/2)
น.ส.พาขวัญ พรายมณี (8/2)
น.ส.ศรสวรรค์ ชูศรี (8/2)

ชัยเศรษฐ นส.เนาวรัตน์ ยืนยง (6)
น.ส.ชุติมา ชูชาติ (8/1)
น.ส.ศิริประภา ใจสว่าง (7/1) น.ส.พรรณิภา วรรณา (8/1)
น.ส.นุสราภรณ์ เกษแก้ว (7/2)

น.ส.นรากร ไชยสาลี (9/1)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส. ชลิตา หอมหวน(10/1)

นส.ประภาศิริ คงชุม(10/1)
นส.อรนิพรรณ วิบูลย์ธรรม
ปาละ(10/1)
นส.จันทิมา ช่วยเกิด(10/1)
นส.นฤนาท หยาหลี(10/2)
นายธีรเดช พรหมกุล(10/2)
นายเอกวัฒน์ บุญเฟื่อง
(10/2)

3. อ. จีรภา กาญจนโกเมศ

น.ส.โศภิษฐา ทองอร่าม (7/1)
น.ส.ชไมพร คงวิจิตร (7/1)
น.ส.ชลิกาญจน์ ศรีคง (7/1)
น.ส.ณัฐธิดา เริงการ (7/1)
น.ส.สมนาถ สุคคะตะ (7/1)
น.ส.ดวงกมล บุญศรี (7/2)
น.ส.สุวนา สุภาพโรจน์ (7/2)
น.ส.มณิสรา วิทยปรีชากุล
(7/2)

น.ส.อารียา ทองนา (8/2)
น.ส.พรปวีณ์ มูลเหลา (8/2)
น.ส.วนิดา ชัยวิชิต (8/2)

นางสาวนูรมี หะยีนิมะ(10/2)

ลาดับ
ที่
6

ชื่อ
บ้าน
Forget me
not

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
1. อ.ดร.อรัญญา รักหาบ

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
น.ส.จินดารัตน์ นาเลื่อน (7/1)

2. อ.ดร.ประทุมพร บัวคลี่

น.ส.ณัฐนลิน จันทร์เมธา (7/1)

3.อ. จิรภา
เสถียรพงศ์ประภา

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.จิราวรรณ แสงรักษ์ (9/1)
น.ส.นัจรินทร์ สายวารี(9/1)
น.ส.รวินท์ ทองมาก (9/1)
น.ส.สุชาดา แนะนวน(9/1)
น.ส.อัซมาวีย์ กามุง (9/1)
น.ส.จุวัยดี้ ชมเช้า (9/1)
น.ส.กฤษณา กิ้มตั้น (9/2)
น.ส.ณัฐกมน ขนอม (9/2)
น.ส.ฟาดีล๊ะห์ อาดมาต(9/2)
น.ส.รอสมา บิลหีม (9/2)
น.ส.สมฤดี ผะดาวัน (9/2)
น.ส.สุพิชญา ดือราแม(9/2)
น.ส.อาทิตยา เมฆเมือง(9/2)
น.ส.จุรีมาศ พรมบึงลํา (8/2)
น.ส.วราพร คงทอง (8/2)
น.ส.จุฑาทิพย์ อินทรเอียด(8/2)
น.ส.ณัฐชนก หอสุววรณ(8/2)
น.ส.นุชรี สอฮอย (8/2)
น.ส.อามีนี มะมิง (8/2)
นายอภิชาติ เดเระมะ (8/2)
น.ส.ภาชินี ไหมศรี (8/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.วศินี วรรณรักษ์(10/1)
นส.อารีน่า
ไร่ยา(10/1)
นส.โรสนา โกบบาหลี(10/1)
นส.จินดาพร ศรีรักษา(10/1)
นส.ณัฐณิชา แซ่จิ้ว(10/2)
นส.อาดีละห์ บูดิง(10/2)
นส.ศจิรา ทองเป็นเพ็ชร
(10/2)

นส.จริยาภรณ์ อุปถัมภ์(10/2)

ลาดับ
ที่
7

ชื่อ
บ้านนี้มีรัก

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
1. อ. วีณา ลิ้มสกุล

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
นส.กูซัยฟะห์ ต่วนเดร์ (6)
น.ส.ศุมินตรา เกื้อกูล (8/2)
น.ส.จุฑาธิป เพ็ญจํารัส
นส.ชุดานันท์ กิมาคม (6)
น.ส.โสภาวดี ทองนวล (8/2)
(9/1)
นส.รุ่งนภา แกล้วกล้า (6)
น.ส.สุธิมา นุ้ยสงค์ (8/2)
น.ส.วลัยลักษณ์ รอดเกลี้ยง (7/1) น.ส.กนกพร ทัพซ้ายขวา (8/2)
น.ส.ศุภรัตน์ หนูชว่ ย (7/1)
น.ส.สิริกัญญา วงศ์ราช (8/2)
น.ส.สายชล ลํานุ้ย (7/1)
น.ส.นาบีล๊ะ กะสิรักษ์ (8/2)
น.ส.อรทัย วงศ์พิพันธ์ (7/1)
น.ส.กนกทิพย์ ฝอยทอง (7/2)
น.ส.สาวิตรี แท่งทอง (7/2)

2. อ. นภมาศ ศรีขวัญ (ลา
ศึกษาต่อ)
3. อ. พรสรวง วงศ์สวัสดิ์ น.ส.เกศินี สีดํา (7/2)
น.ส.นารีษา ขะมิรักษา (7/1)
น.ส.นัฒร์ฏามณี เจริญกิจ (7/2)
น.ส.มณีรัตน์ ใจดี (7/2)
น.ส.สิริยา แซ่ขวย (7/2)
น.ส.อมิตา ศรีน้อย (7/2)
น.ส.กัญญา เอียดศรี (7/2)

น.ส.สมฤดี นิติธรรม (8/2)
น.ส.สุไวดา หมาดทิ้ง (8/2)

น.ส.นิธยาภรณ์
พรหมขุนทอง (9/1)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.นาซีเราะฮ์ ดอเลาะ(10/1)
นส.จุวัยนีย์ เล็กน้อย(10/1)
นส.ธนัญดา ฝอยทอง
(10/1)

นส.ยาวารี กูทา(10/1)
นส.จรรยพร เพ็ชรฤทธิ์ (10/2)
นส.กศิมา สุกดํา(10/2)
นส.สุทัตตา แก้วลอย(10/2)
นส. สุภาณี กําลังมาก(10/2)

ลาดับ
ที่
8

ชื่อ
บ้านสายธาร

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
1. อ. เกศรา ตั้นเซ่ง (ลา
ศึกษาต่อ)
2. อ. กฤษณา สังขมุณี
จินดา

3. อ. คมสันต์ เหล็มมะ

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)

นส.พัชรี ใจงาม (4)
น.ส.ธัญญาเรศ เรืองยิ่ง (7/1)
น.ส.ปรางค์สุดา ภิรมย์ (7/2)
น.ส.สุนิสา ชูแก้ว (7/2)

น.ส.กัญญาวีร์ ใยนิรัตน์ (8/1)
น.ส.จันทนา ลุกโอ้น(8/1)

น.ส.จุฬาลักษณ์ มามะ (9/1)
น.ส.นุชจรี ศรีเมือง (9/1)
น.ส.รัตนาพร โภชนาสิทธิ์(9/1)

นส.ต่วนนูรูลอายน์ มือรีงิง
(10/1)
นส.ขวัญจิรา รสจันทน์
(10/1)
นายอธิธาร พุฒนวน(10/1)
นส.โปรยทิพย์ พินิจ(10/1)
นส.ศศิวิมล จันชุม(10/2)

น.ส.ปิยะรัตน์ เมืองพรหม (7/1)
น.ส.พิทยา แซ่ซั่ว (7/1)
น.ส.รัตนาภรณ์ พรหมศรีแก้ว
(7/1)
น.ส.รอยฮาน มาหมัด (7/1)

นายนพคุณ แซ่อ๋อง(8/1)
น.ส.อังคณา ช่วยสุวรรณ (8/2)
น.ส.บุคอรี สันหลี (8/2)
น.ส.กมลชนก เครือจันทร์ (8/2)
น.ส.สุธาทิพย์ พลรัตน์ (8/2)

น.ส.กัญญาณัฐ แก้วพุฒ(9/2)
น.ส.ณัฐณิชา แก้วพิทักษ์(9/2)

นส.อริสา ขุนพรหม
(10/2)
นส.ปภาวดี หมาดหวา
(10/2)
นส. กรพันธ์ สุขจิตต์(10/2)

ลาดับ
ชื่อ
รายชื่ออาจารย์และ
ที่
เจ้าหน้าที่
9 บ้านทานตะวัน 1. อ. วิลาวรรณ มากยอด

2.อ.ดร.นิตยา ศรีสุข

3. นายฉัตรชัย ศิริแสง

รายชื่อลูกดอกไม้ของอาจารย์
ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.ณาราพร มีสุวรรณ์ (7/1) น.ส.ซุรัยยา มะแอเคียน (8/1)
น.ส.ชฎาวัลย์ ขวัญกุล (9/1)
น.ส.ปนัดดา สุวรรณมณี (7/1) น.ส.ฐิติมา เรืองพันธ์ (8/1)
น.ส.ประภัสสร ปัจฉิมเพ็ชร์
นายนัฐพล บุญรัตน์ (8/1)
(9/1)
น.ส.รัตนาภรณ์ วรรณพาน(9/1)
น.ส.สุดใจ โชตมาศ (9/1)
น.ส.หทัยรัตน์ หนูชัยแก้ว
(7/1)

น.ส.เนติธร อินทสมบัติ(9/1)
น.ส.กัญญาพร ขุนเสถียร (9/2)
น.ส.ณัฐวรรณ แพเพชร (9/2)
น.ส.เนติลักษ์ แก้วศรีมล (9/2)
น.ส.ฟาตีฮะห์ บินกามิ้ (9/2)
น.ส.รัตนามณี แคล้วแก้ว (9/2)
น.ส.สุกัลยา นาคสง่า (9/2)
น.ส.สุภาวดี กิ้มเฉี้ยง (9/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.ณัฐวดี ทองเทพ(10/1)
นส.เรวดี สอนเเก้ว(10/1)
นส.แวนูรฮา กูเดร์ดาเก็ง(10/1)
นส.เมวิกา จันทร์แก้ว(10/1)
นส.นุชนาถ อินทจันทร(10/2)
นส.รัตติยากร รุ่งเรือง(10/2)
นส.อาตีฟะฮ์ ดาราพงศ์
(10/2)
นส.ศศิธร มิตร์รักษ์(10/2)

ลาดับที่
10

ชื่อ
บ้านลิลลี่

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
1. อ. วรรณา กุมารจันทร์

2. อ. อริศรา สุขศรี

3. อ.สุรีพร

4. น.ส. กรรณิการ์ ชูนุ้ย

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
น.ส.สุจินันท์ เทียมชื่อ (7/1)
น.ส.สุวนันท์ คงดํา (7/2)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.มารียัม ดอเลาะ (8/1)
น.ส.ชลดา คงแก้ว (9/1)
น.ส.รักตะวัน หอมเกตุ (8/1)
น.ส.ประไพพร นพรัตน์(9/1)
น.ส.สิรินาถ ก่ออ้อ (8/1)
น.ส.ศิริรัตน์ พราหมศรีชาย (8/2)
น.ส.วชิราภรณ์ เซี่ยงหว็อง (8/1)

น.ส.วรัญญดา
พรหมสังคหะ (9/1)
น.ส.อนิญชยา สูคง (9/1)
น.ส.เพชรรัตน์ แซ่ฟาน(9/1)
น.ส.กัญญารัตน์ เล็กวารี (9/2)
น.ส.ดวงกมล แกล้ว (9/2)
น.ส.ปัทมาวดี มีปิด (9/2)
น.ส.ภัทรวดี ทรายอ่อน(9/2)
น.ส.ศศิกานต์
จันทรนพรัตน์ (9/2)
น.ส.สุชาดา สุขมาก (9/2)
น.ส.หทัยกาญจน์
ทองแป้น (9/2)
น.ส.อาทิมา เหมบุตร(9/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.กนกวรรณ ศรมีศรี
(10/1)

นส.คาลีน่า ศรีรัตน์(10/1)
นส.สุรีย์พร ชัยชนะ(10/1)
นส.อรวิภา เที่ยงถิ่น
(10/1)

นส.ธิดารัตน์ อาวุธ(10/2)
นส.ปวิตรา จําปา(10/2)
นส.ศิริพร สงสมอ(10/2)
นส.สุไรดา ยูโซ๊ะ(10/2)

ลาดับ
ชื่อ
รายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่
ที่
ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
11 บ้านหางนกยูง 1. อ. วารุณี สอนอินทร์
น.ส.กาญจนาพร
เจริญสุขสมบูรณ์ (7/1)
น.ส.ชนิกานต์ ยุติธรรม (7/1)
น.ส.วันอาอีซะฮ์ นาแซ (7/1)
น.ส.สุนิษา เมืองประสงค์
(7/1)
น.ส.ซูไฮนี เจ๊ะแน (7/2)
น.ส.ปัญชลี สุทธิราช (7/2)
น.ส.ฝาร์รีดา ร่าหมาน (7/2)
2. อ.กัญญาภัค เทียนโชติ

3. น.ส. เดือนนภา ไชยพรหม

น.ส.พิชญาภา พรหมเกต
(7/1)
นายณัฐชัย ศรีแฉล้ม (7/2)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.ลดาวัลย์ ขวัญทอง (8/1) น.ส.ซีมียาอ์ เกษม (9/1)
น.ส.อนุศรา ภมรศาสตร์ (8/1) น.ส.ปริญญา ชัยศิริ (9/1)

น.ส.อุมารินทร์ ขาวดี (8/1)
น.ส.นูรัยณี เล็กกอ (8/1)
น.ส.ขวัญชนก กิจจารักษ์ (8/1)

น.ส.กัลยทรรศน์ ซุยจินา(9/2)
น.ส.ธัญสุดา สมบูรณ์ (9/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.กนกลักษณ์ประสาน(10/1)
นส.วรัญญา พงษ์วิเศษ(10/1)

นส.พัชรีญา หมุนหวาน(10/1)
นส.ณัฐสิมา หมัดหมาน(10/1)
นส.กัลย์สุดา ลิ่มปี่(10/2)
นส.พรรณนิภา แสงอุทัย(10/2)
นส.กิตติญา จิตต์มั่น(10/2)
นส.ญาณิศา ลิมป์ธนะ(10/2)

ลาดับ
ที่
12

ชื่อ
บ้านดอกเดซี่

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
1. อ. ปรีดา เรืองทอง (ลา
ศึกษาต่อ)

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)

2. อ. ถิรวรรณ ทองวล

น.ส.สุธิษา หาดเก็บ (7/1)
น.ส.นิรมล ตรีวงศ์ (7/2)

น.ส.หัทยา หนูชัยแก้ว (8/2)
น.ส.อัญชญา นวลศรี (8/2)
น.ส.อังคณา เอียดมุสิก (8/2)

นายณฐ ธนากรกิตติสุข (9/1) นส.กัลยรัตน์ หนูเซ่ง(10/1)
น.ส.ปาริฉัตร คุ้มสุข (9/1)
นส.กนกพร ศรีสุวรรณ(10/1)
นส.ปริยามล ใจเย็น
(10/1)
นส.จุฑามณี ฉิมเทียม(10/1)

3. อ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร

น.ส.พิชามญชุ์ ทองมีเอียด
(7/1)
น.ส.วชิราภรณ์ แดงสุภา
(7/2)

น.ส.พิชญา ศรีพะยอมไพร 8/1)
น.ส.อารียา หลักทอง (8/1)

น.ส.กาญธิดา หลีหมัน(9/2)
น.ส.ธิดาพร คงชม(9/2)

นส.จิรธิดา เกาะเหม(10/2)
นส.สุภาพร แพงมี(10/2)
นส.ยศวดี มณีฉาย(10/2)
นส.อามีนา มะเละสุสะยะ
(10/2)

ลาดับ
ที่
13

ชื่อ
บ้านโบตั๋น

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
1. อ. พูนทรัพย์ โกมุทผล
ทู่กู๊ด

2. อ. สุนันทา ลักษ์ธิติกุล

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
นส.ยามีล๊ะ ยาประจัน (6)
นส.อารีนา ดอเล๊าะ (6)
น.ส.เมริษา นวนชุม (7/1)
นายวงศธร เพชรแก้ว (7/1)
น.ส.ศิริรักษ์ ชูบุญศรี (7/1)
.น.ส.รุ่งไพลิน วุ่นชุม (7/2)
น.ส.ศุภสุตา ชูแก้ว (7/2)
น.ส.เสาวลักษณ์ เกื้อหลี (7/2)
น.ส.อามีน่า เลิศวงหัส (7/2)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
นายธวัชชัย พัฒนศักดิ์ (8/2)
น.ส.ซูฮาดา อารง (9/1)
น.ส.อัสมา โต๊ะมิ (8/2)
น.ส.ทิพวรรณ ฮุมโฮม (8/2)
น.ส.กฤตยาภรณ์
อํานวยเกียรติ (8/2)

น.ส.สุมาวดี ทองมี (8/1)
น.ส.กันยารัตน์ เสือนาค (8/1)
น.ส.ซารีนา ดอมิ (8/1)
น.ส.ปัทมพร นินทรกิจ (8/1)
น.ส.ฟิตตรี เผ่าสุภาพ (8/1)
น.ส.รัชนก ณะสุวรรณ์ (8/1)
น.ส.รุจฐชญาภา เพชรศรี (8/1)
น.ส.อาภาพร เรืองแดง (8/1)

น.ส.ปิยาพัชร
พลรัฐธนาสิทธิ์(9/1)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.ธมลวรรณ แท้เที่ยง
(10/1)

นส.วรรณวิภา เพ็งยิ่ง
(10/1)

3. อ. ศิมาภรณ์ ห้องล่อง

น.ส.กานดารัตน์ เทพทอง
(9/2)
น.ส.นิตย์รดี ไชยมงคล(9/2)

นส.ประภัสสร บัวรอด(10/1)
นส.ศิริพร สุดสิน(10/1)
นส.ณัฐกานต์ สุทธิราช(10/2)
นส.นัสรีย๊ะห์ อีแมลูดิง(10/2)
นส.ภูริตา เกษเพชร
(10/2)
นส.ซิลมีย์ หะยีสาเมาะ(10/2)

ลาดับที่
14

ชื่อ
บ้านอัญชัน

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
1. อ. อัญชลี จิตราภิรมย์

2. อ. รชยา ยิกุสังข์

3. น.ส. แพรพิม ดาวสุวรรณ

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
นส.นูรยานา บินสะมะแอ (6)
น.ส.เกตุวดี ชื่นชอบค้า (7/2)
น.ส.พรพิมล ปานบุญทอง
(7/2)
น.ส.สุดารัตน์ ติ่งซุ่ยกุล (7/2)
น.ส.สุทธิดา พงพันธุ์ (7/2)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.ชลพรรษ มุกดา (8/1)
น.ส.ณัฏฐรินีย์ ลีลากร(9/1)
น.ส.นลิษา หนูศรี (8/1)
นายพงศ์ศิริ พรหมศิลา(9/1)
น.ส.ศดานันท์ หนูมณี (8/1)
น.ส.ฮูสนา เจะแว (8/2)
น.ส.สุนิตา ดําท่าคลอง (8/2)
น.ส.สลิลทิพย์ บุญเรือ(9/1)
น.ส.อภิษฎา จันทรกุล (9/1)
น.ส.โชติกา ช่างสลัก (9/1)
น.ส.จิตรวรรณ เทศนอก(9/2)
น.ส.นิภาพร จันทร์ศรี (9/2)
น.ส.ปานทิพย์ เศษวิชัย(9/2)
น.ส.อาทิตยา ชายภักดิ์ (9/2)
น.ส.ศศิธร นวนหนู (9/2)
น.ส.สุณิสา ราชจินดา(9/2)
น.ส.อริญยา ทองเอียบ(9/2)
น.ส.อิงฟ้า เจือจุ้ย (9/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นส.ภัทรสุดา แท่นแก้ว(10/1)
นส.ณัฏฐนิชา นาคเดช(10/1)
นส.จันจิรา ชูชวน(10/1)
นส.ศิริพรรณ สุดสิน(10/1)
นส.กันต์ฤทัย ขุนอินทร์ (10/2)
นส.อังคณา ขาวเขาใคร(10/2)
นส.พุทธิดา ด้วงกลัด(10/2)
นส.เกสรา กาญจนพรหม
(10/2)

ดับที่
15

ชื่อ

รายชื่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
บ้านโป๊ยเซียน 1. อ. กมลชนก ทองเอียด

2. อ. จันทร์จิรา เกื้อกาญจน์

3. อ.หงสาวดี

ชั้นปีที่ 4(รุ่นที่7)
น.ส.พิมลพรรณ พัฒคายน
(7/2)

น.ส.วรรณี ปูหู (7/2)

รายชื่อลูกดอกไม้
ชั้นปีที่ 3(รุ่นที่ 8)
ชั้นปีที่ 2(รุ่นที่ 9)
น.ส.จินตนา เกลี้ยงแก้ว (8/1)
นายณัฐพล ชูแก้วร่วง(9/1)
น.ส.ดาราวัลย์ จันทร์แย้ม (8/1)
น.ส.ฤทัยรัตน์ บุญโสภาส (8/1)
น.ส.ศิริรัตน์ ดีประวัติ (8/1)
น.ส.ศิวนาถ จินดากุล (8/1)
น.ส.สมฤทัย ศรีสะอาด (8/1)
น.ส.สุณิสา ดินดํารงกุล (8/1)
น.ส.โสภา อมรรัตน์ (8/1)
น.ส.พิทยา ใต้การ (9/1)
น.ส.สัณฐิตา คงเจริญ (9/1)
น.ส.อริสา เศรษฐนาวา(9/1)
น.ส.ไลลา หมาดวัง (9/1)
น.ส.จุฑามาศ เกลี้ยงกลม(9/2)
น.ส.ณัชพันธุ์ อ่อนเมือง(9/2)
น.ส.ปิ่นวราง หวัดคล้าย(9/2)
น.ส.ภาวิตา ยะโก๊ะ (9/2)
น.ส.ศันสนีย์ คงดํา (9/2)
น.ส.สุดารัตน์ เกลี้ยงกลม(9/2)
น.ส.อาทิตยา จินดา(9/2)

ชั้นปีที่ 1(รุ่นที่ 10)
นางสาวนิรมล อ้นชู(10/1)

นส.กูฟารีดา นิแต(10/1)
นส.มณพฤกษา เจริญยิ่ง
(10/1)
นส.เกสรา กาญจนพรหม
(10/1)
นส.นฤนาท จันสุข(10/2)
นส.นุสบา สุขมี(10/2)
นส.สุนิสา ช่วยอักษร(10/2)
นส.นูรอัยนี เหมซ๊ะ(10/2)

