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3001 001 ด.ญ.ปนสัยา           สดุเหลอื อนบุาลทกัษิณสยาม
3002 002 ด.ช.นทัธพงศ์         ทมุพร อนบุาลทกัษิณสยาม
3003 003 ด.ญ.นอรีซานท์       มีแก้ว จริยธรรมอิสลามมลูนิธิ
3004 004 ด.ช.กิตตธิัช            ปรางจนัทร์ อนบุาลรุ่งทิพย์
3005 005 ด.ญ.อรทยั             วุน่ดี อนบุาลควนกาหลง
3006 006 ด.ญ.ณดา              บอ่เตย อนบุาลสตลู
3007 007 ด.ญ.กนกกาญจน์   การคดิ มสุลมิศกึษา
3008 008 ด.ญ.บญุธิชานาฏ   พรหมบริรักษ์ อนบุาลรุ่งทิพย์
3009 009 ด.ช.กววีฒัน์           คงก าเนิด นิคมพฒันาภาคใต้ 1
3010 010 ด.ญ.ชลดิา             สวุรรณ นิคมพฒันาภาคใต้ 1
3011 011 ด.ญ.ปรียาภทัร        นาวาทอง บ้านวงัพะเนียด
3012 012 ด.ช.พชัรพล            เพชรมีแก้ว อนบุาลทกัษิณสยาม
3013 013 ด.ญ.พรนชัชา         เพชรมีแก้ว อนบุาลทกัษิณสยาม
3014 014 ด.ญ.รวสิรา             สจุริต อนบุาลทกัษิณสยาม
3015 015 ด.ญ.วชิชลุดา         หนชูสูกุ อนบุาลทกัษิณสยาม
3016 016 ด.ช.วรีะชยั             เอียดเหตุ อนบุาลรุ่งทิพย์
3017 017 ด.ญ.เสาวลษัณ์       แก้วลอย บ้านคลองขดุ
3018 018 ด.ญ.อรวรรณ          ค าจนัทร์ อนบุาลทกัษิณสยาม
3019 019 ด.ช.สถิตคณุ           บญุฤทธ์ิ อนบุาลทกัษิณสยาม
3020 020 ด.ช.ภาคภมิู            เพชรสทุธ์ิ บ้านคลองขดุ
3021 021 ด.ช.นิพิฐพนธ์         สอาดแก้ว อนบุาลสตลู
3022 022 ด.ช.เทวญั              ทองร้อยชัง่ อนบุาลสตลู
3023 023 ด.ญ.จรุาลขัณ์        แซ่ลิ่ว อนบุาลควนกาหลง
3024 024 ด.ช.อภิรักษ์            สมุาลี บ้านควนขนั
3025 025 ด.ญ.อมุรี                เงินเจริญ บ้านควนขนั
3026 026 ด.ญ.รชกร               ศรีอ าภรณ์ อนบุาลรุ่งทิพย์
3027 027 ด.ญ.อรวรินทร์         อรชร อนบุาลสตลู
3028 028 ด.ญ.ฐิตกิาญณ์       สาดนี บ้านดสูน
3029 029 ด.ช.วรโชต ิ             กรมเมือง บ้านดสูน
3030 030 ด.ญ.ภทัรธิดา         เทศอาเสน็ บ้านดสูน
3031 031 ด.ช.ปัณณทตั         บญุรัตน์ อนบุาลทกัษิณสยาม
3032 032 ด.ญ.นทัธ์ฤทยั        ดอ่ล๊ะ อนบุาลสตลู
3033 033 ด.ช.ณฐัฐานพฒัน์  คงอาสา อนบุาลทกัษิณสยาม
3034 034 ด.ช.เกริกชยั           สวุรรครีี อนบุาลสตลู
3035 035 ด.ช.จลุจกัร            บวัทอง อนบุาลรุ่งทิพย์
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3036 001 ด.ญ.ปิยฉตัร           จายพุนัธ์ บ้านควนขนั
3037 002 ด.ญ.วรัิลพชัร          หวัน่เส้ง บ้านควนขนั
3038 003 ด.ญ.ภณัฑิรา          ไชยตรี อนบุาลสตลู
3039 004 ด.ญ.ฐิตพิร             โพธ์ิเจริญ ทอฝันโรจนวชิญ์
3040 005 ด.ญ.ชนิตาพร         หนขูาว บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
3041 006 ด.ญ.จิรวรรณ         ลนัสนิ บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
3042 007 ด.ญ.จนัทกานต์      ทิพเส้ง จงหวั
3043 008 ด.ญ.ชมยัพร           ขนุราช อนบุาลสตลู
3044 009 ด.ญ.ธารารัตน์        ขนัเอียด บ้านน า้หรา
3045 010 ด.ช.ปรมินทร์          เมืองแก้ว บ้านน า้หรา
3046 011 ด.ญ.ศริภสัสร         ทองขาว อนบุาลทกัษิณสยาม
3047 012 ด.ญ.ชญัญานุ้ย      เจือบญุ อนบุาลทกัษิณสยาม
3048 013 ด.ช.ธีรวทิย์             บดูนีุ้ย บ้านสาครเหนือ
3049 014 ด.ช.ธราธิป             คงนวล อนบุาลสตลู
3050 015 ด.ญ.ดารารัตน์       เลศิจ าปาพงศ์กลุ บ้านคลองขดุ
3051 016 ด.ญ.พิชญา           สวุรรณชาตรี อนบุาลทกัษิณสยาม
3052 017 ด.ญ.วาสนา           ยิม้ห้วน อนบุาลสตลู
3053 018 ด.ญ.กรวรรณ         สยุสทุธ์ิ นิคมพฒันาผงั ๖
3054 019 ด.ญ.ฝารีดา           หลงัยาหน่าย อนบุาลสตลู
3055 020 ด.ช.อิฟฟาร           เซียะคง บ้านปันจอร์
3056 021 ด.ญ.สริิพิชญา       เจริญสขุ อนบุาลสตลู
3057 022 ด.ญ.อนงค์รต ี       เสน็ตริะ อนบุาลทกัษิณสยาม
3058 023 ด.ญ.อนิสรา          ยาประจนัทร์ มสุลมิสตลูวทิยา
3059 024 ด.ช.ณฐัวฒัน์        ทองด้วง อนบุาลทกัษิณสยาม
3060 025 ด.ช.นาวาว ี          ปันจอร์ อนบุาลสตลู
3061 026 ด.ญ.ธัญญาภรณ์   มะลวิรรณ์ บ้านน า้หรา
3062 027 ด.ญ.มาริษา          ขนุเพชร อนบุาลสตลู
3063 028 ด.ญ.สชุาดา          แก้วสล า มสุลมิศกึษา
3064 029 ด.ญ.สามินี           บญุรอด อนบุาลสตลู
3065 030 ด.ญ.ญาณินท์       ผลมาก อนบุาลสตลู
3066 031 ด.ญ.อญัชลติา      ลายเลขา บ้านคลองขดุ
3067 032 ด.ญ.ฤทยัรัตน์       เกาะสมนั บ้านคลองขดุ
3068 033 ด.ญ.ณฐัธิดา        คงเลก็ บ้านคลองขดุ
3069 034 ด.ช.ชยางกลู         สวุชิญางกลู ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3070 035 ด.ญ.ชนกสดุา       เจริญศลิป์ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
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3071 001 ด.ญ.ศริภสัสร          ชทูอง ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3072 002 ด.ญ.ปวริศา            ตาเดอิน ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3073 003 ด.ญ.ภิชญตะวนั      หอยสงัฆ์ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3074 004 ด.ญ.ศกนุตลา         สมศริิชาติ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3075 005 ด.ช.ศภุกฤต            หน่วยแก้ว ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3076 006 ด.ญ.พณัณิตา         เรืองสริิวนา บ้านคลองขดุ
3077 007 ด.ช.นพคณุ             มากข า ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3078 008 ด.ช.อดสิรณ์            ด ากระบี่ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3079 009 ด.ช.ยศกร               อินทสระ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3080 010 ด.ช.อานสั               พลด้วง ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3081 011 ด.ช.วชิราวธุ            ประทีปวงศ์ไพศาล ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3082 012 ด.ช.สริวชิญ์            นวนไหม ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3083 013 ด.ช.นนัท์ทิวสั          เหมนะห์ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3084 014 ด.ช.สรัุชชานนท์      หมินเต๊ะ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3085 015 ด.ช.มิมบรัอาล ี        สตอหลง ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3086 016 ด.ช.เตชิษฐ์              สง่าบ้านโคก ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3087 017 ด.ช.อนนัตชยั           ครองสวสัดิ์กลุ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3088 018 ด.ช.อาลฟิ               มินยนุุ้ย ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3089 019 ด.ช.ซนัมาล             เปรมใจ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3090 020 ด.ช.อมัรินทร์            หมดัตานี ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3091 021 ด.ช.ภธูฤทธ์ิ             ก่ออารี ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3092 022 ด.ช.ณชัดศิรณ์         ทิคามี ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3093 023 ด.ช.เมธวฒิุ             สขีาว ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3094 024 ด.ช.ธารา                 อิสอีด ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3095 025 ด.ช.เกียรตคิณุ         ปานเลห์่ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3096 026 ด.ญ.ปภสัรา            เอียดนชุ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3097 027 ด.ญ.วไิลรัตน์           แบ้สกลุ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3098 028 ด.ญ.กมลชนก         พรมอไุร ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3099 029 ด.ญ.วริศรา             นวนไหม ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3100 030 ด.ญ.เพ็ญลดา         ก่ิงวชิิต ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3101 031 ด.ญ.วรลกัษณ์         มาลยัเรือง ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3102 032 ด.ญ.ปาณิศา           ยญัญะจนัทร์ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3103 033 ด.ญ.ชลดา              พรหมเมศร์ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3104 034 ด.ญ.สจิุรากมล        เพียรดี ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3105 035 ด.ญ.อามาลนีา        หวนับิหลาย ภริูภรณ์ชยัศกึษา
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3106 001 ด.ญ.ศจิุนนัท์           หนหูีด ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3107 002 ด.ญ.ปนดัดา           พรหมอกัษร ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3108 003 ด.ช.ธนกฤต             สจุริตธุระการ ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3109 004 ด.ญ.อโรชา             อาด า ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3110 005 ด.ช.อวรุิทธ์              ปนุยงั ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3111 006 ด.ช.จิรธนฐั              บวัดี ภริูภรณ์ชยัศกึษา
3112 007 ด.ญ.พิชญธิดา         พรหมจรรย์ บ้านคา่ยรวมมิตร
3113 008 ด.ญ.อาทิตยา          ณ วาโย บ้านคา่ยรวมมิตร
3114 009 ด.ญ.จิรวรรณ           ไชยสะอาด บ้านคา่ยรวมมิตร
3115 010 ด.ญ.อรปรียา           สวา่งเพชร เทศบาล ๔ (บ้านศาลากนัตง)
3116 011 ด.ช.นพณฐั             ชะนะสงคราม จงหวั
3117 012 ด.ช.อดศิกัดิ์            ผลบญุ อนบุาลสตลู
3118 013 ด.ช.ศภุกิจ               หวงัดี บ้านทุง่วมิาน
3119 014 ด.ญ.อาริสรา           โล๊ะฝี บ้านเกตรี
3120 015 ด.ญ.กมลรัตน์         วงศ์อนนัต์ อนบุาลสตลู
3121 016 ด.ช.โชตวิฒิุ            หลเีจริญ อนบุาลสตลู
3122 017 ด.ญ.ศรัญญ่า         ลอ่งสวา่ง มสุลมิสตลูวทิยา
3123 018 ด.ญ.ธนพร             คงัฆะมณี นิคมพฒันาผงั ๖
3124 019 ด.ช.อนรัุกษ์            บวัคลี่ บ้านคลองขดุ
3125 020 ด.ญ.เรืองระว ี        ภาสภทัรไพบลูย์ อนบุาลสตลู
3126 021 ด.ช.อาฮจัห์           สขุสาคร บ้านคลองขดุ
3127 022 ด.ญ.วรัญญา         เจริญ เทศบาล ๒ (วดัชนาธิปเฉลมิ)
3128 023 ด.ช.ฟีซอล             หมนัจีด บ้านกาเนะ
3129 024 ด.ญ.พิมญาดา       รัตนา เทศบาล ๒ (วดัชนาธิปเฉลมิ)
3130 025 ด.ญ.สริินดา           โกบปเุลา เทศบาล ๒ (วดัชนาธิปเฉลมิ)
3131 026 ด.ญ.นนัทวณัย์       บญุโร อนบุาลอรอนงค์
3132 027 ด.ญ.เพ็ญพิชชา      สนุยานยั อนบุาลอรอนงค์
3133 028 ด.ญ.สวุภทัร           รัตนวรรณ์ อนบุาลอรอนงค์
3134 029 ด.ญ.เขมจิรา          เฉิดฉิม้ อนบุาลอรอนงค์
3135 030 ด.ญ.อลสิา             จนัทร์สกลุ อนบุาลอรอนงค์
3136 031 ด.ญ.จฑุารัตน์        ศรีสวสัดิ์ อนบุาลอรอนงค์
3137 032 ด.ญ.ไปรยา            ชสูงัข์ อนบุาลอรอนงค์
3138 033 ด.ญ.สริิกญัญา       สงสงิห์ อนบุาลอรอนงค์
3139 034 ด.ญ.สริิวมิล           จนัทร์ปล้อง อนบุาลอรอนงค์
3140 035 ด.ญ.นภสร             สทิธิชยั อนบุาลอรอนงค์
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3141 001 ด.ช.พิเชษฐไชย      เถ่ือนทิม อนบุาลอรอนงค์
3142 002 ด.ช.ธนบด ี            ศรีภกัดี อนบุาลอรอนงค์
3143 003 ด.ญ.นทัธมน          จรียานวุฒัน์ อนบุาลอรอนงค์
3144 004 ด.ญ.เหมือนฝัน       บญัชา บ้านคลองขดุ
3145 005 ด.ญ.กรกนก           นุม่สวุรรณ อนบุาลสตลู
3146 006 ด.ญ.สวุชิาดา         งามหนกั เทศบาล ๒ (วดัชนาธิปเฉลมิ)
3147 007 ด.ญ.อนิสา             ดอืราแม มสุลมิสตลูวทิยา
3148 008 ด.ญ.ฟาฎีนา           มาราสา มสุลมิสตลูวทิยา
3149 009 ด.ญ.นฤภร             คงัฆะมณี นิคมพฒันาผงั ๖
3150 010 ด.ญ.นศัรีญา          ใจสมทุร บ้านทา่น า้เคม็ใต้
3151 011 ด.ญ.ฟิรดาวซ์         โตะดนิ บ้านทา่น า้เคม็ใต้
3152 012 ด.ญ.นรูรอสมา        เปรมใจ มสุลมิสตลูวทิยา
3153 013 ด.ญ.ซาซิตาร์          เตาวะโต อนบุาลสตลู
3154 014 ด.ญ.วรรณษา         สดุเลศิพงศ์สงิห์ ไทยรัฐวทิยา ๔๐ (บ้านควนโพธ์ิ)
3155 015 ด.ญ.กรรณิการ์        หมานละงู ไทยรัฐวทิยา ๔๐ (บ้านควนโพธ์ิ)
3156 016 ด.ญ.นรูอาวาตฟิ      อาด า เสนพงศ์
3157 017 ด.ช.ฮาดษิ               รบบานา บ้านควนขนั
3158 018 ด.ญ.ธาดา               สขุแก้ว นิคมพฒันาผงั 42
3159 019 ด.ญ.ธนาภา             มารักษ์ นิคมพฒันาภาคใต้ 3
3160 020 ด.ช.กิตตพิงศ์           ศรีขวญั นิคมพฒันาผงั ๖
3161 021 ด.ช.ชนภทัร              แจ่มจนัทา นิคมพฒันาภาคใต้ 3
3162 022 ด.ช.อดสิร                จิตด าริห์ บ้านควนขนั
3163 023 ด.ญ.กญัญาณฐั       หสันนัท์ อนบุาลสตลู
3164 024 ด.ช. ธนชยั               แก้วสทีอง บ้านคลองขดุ
3165 025 ด.ช. ปรเมศวร์          แสงทอง อนบุาลสตลู
3166 026 ด.ช. เอกอภิสทิธ์ิ       รัตองค์กฤตานน อนบุาลสตลู
3167 027 ด.ญ. ปานระพี          มจัฉา มสุลมิศกึษา
3168 028 ด.ญ. จิราพร             แดหวามาลยั อนบุาลทา่แพ
3169 029 ด.ญ. ซลัมา              บกุโล อนบุาลสตลู
3170 030 ด.ช. อภิราชย์            มหปัผลา อนบุาลรุ่งทิพย์
3171 031 ด.ญ. สาธิดา             องอาจ นิคมพฒันาผงั 120
3172 032 ด.ญ. ประกายมาศ     อ าไพฤทธ์ิ นิคมพฒันาผงั 120
3173 033 ด.ญ. นภทัรทสร         ณ พทัลงุ อนบุาลสตลู
3174 034 ด.ช. เกียรตศิกัดิ์        กลิ่นทอง อนบุาลสตลู
3175 035 ด.ช. ธนกร                 แสงระวี อนบุาลสตลู

รายช่ือนักเรียนมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกโครงการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  SMART  ม.1  ปีการศึกษา  2562
ห้องสอบที่   5   ห้อง   223   อาคาร 2   



เลขประจ ำตวัผู้สมคัร เลขที่นัง่สอบ ช่ือ     -     สกุล โรงเรียนเดิม
2001 001 ด.ญ. อญัชิสาศ์         หวนัสู มสุลมิศกึษา
2002 002 ด.ช. สทุธิภทัร            หนคูง ภริูภรณ์ชยัศกึษา
2003 003 ด.ช. โสภณวชิญ์        ทองนุน่  ภริูภรณ์ชยัศกึษา
2004 004 ด.ญ. อณณัฐญา        ศริิสม ภริูภรณ์ชยัศกึษา
2005 005 ด.ญ.  พิชชาภา          ก าจร อนบุาลสตลู

เลขประจ ำตวัผู้สมคัร เลขที่นัง่สอบ ช่ือ     -     สกุล โรงเรียนเดิม
3176 001 ด.ญ. ศตรัศมี             บวัเพชร อนบุาลสตลู
3177 002 ด.ญ. ปำณนำถ          เพชรรักษ์ อนบุำลสตลู
3178 003 ด.ช. สรวชิญ์               สดุทองคง บ้านคลองขดุ

รายช่ือนักเรียนมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกโครงการเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (MEP) ม.1  ปีการศึกษา  2562
ห้องสอบที่  6    ห้อง     224   อาคาร 2 

ห้องสอบที่  6    ห้อง     224   อาคาร 2 
รายช่ือนักเรียนมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกโครงการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  SMART  ม.1  ปีการศึกษา  2562


