
เลขประจ ำตวัผู้สมคัร เลขที่นัง่สอบ ช่ือ     -     สกุล โรงเรียนเดิม
4001 001 เดก็หญิงสนิุดำ          หวำหล ำ สตลูวทิยำ
4002 002 นำงสำวพีรยำ          นุ้ยเดน็ สตลูวทิยำ
4003 003 เดก็หญิงป่ินญดำ    เสม็สนั สตลูวทิยำ
4004 004 นำงสำวนิซรีน          ดำ่นเทง่ สตลูวทิยำ
4005 005 นำงสำวฮซัซูน่ำ       มจัฉำ สตลูวทิยำ
4006 006 เดก็หญิงชนิภำ        เพชรจ ำรัส สตลูวทิยำ
4007 007 เดก็หญิงพธิุตำ        แสงแก้ว สตลูวทิยำ
4008 008 เดก็หญิงเปรมสดุำ  เปำตะเด สตลูวทิยำ
4009 009 นำงสำววริศรำ        ยอดคง สตลูวทิยำ
4010 010 เดก็หญิงกวสิรำ      แย้มรัตน์ สตลูวทิยำ
4011 011 เดก็ชำยฟำริส         หวงักหุล ำ สตลูวทิยำ
4012 012 เดก็ชำยกิตตกิร      หนชูสูขุ สตลูวทิยำ
4013 013 เดก็หญิงสชุำนนัท์  เอ่ียมอ่ิมส ำรำญ สตลูวทิยำ
4014 014 เดก็หญิงพิยดำ       เทวฤทธ์ิ สตลูวทิยำ
4015 015 นำงสำวฉตัรชนก   แดงยวน สตลูวทิยำ
4016 016 เดก็หญิงธนพร        ทองสขุ สตลูวทิยำ
4017 017 เดก็หญิงฟำรีดำ     ยะฝำ สตลูวทิยำ
4018 018 เดก็หญิงรสติำ        กำบลูย์ สตลูวทิยำ
4019 019 เดก็ชำยเมธวนิ       ยำง๊ะ สตลูวทิยำ
4020 020 เดก็หญิงรวสิรำ      จินดำ สตลูวทิยำ
4021 021 เดก็หญิงมำรีย๊ะ      มิตรสลมีิน สตลูวทิยำ
4022 022 นำงสำวญำนีลำฮ์  หยำหลี สตลูวทิยำ
4023 023 เดก็หญิงชลติำ       ณ  วำโย สตลูวทิยำ
4024 024 เดก็ชำยปรีชำ         หมำดรำ สตลูวทิยำ
4025 025 เดก็หญิงธัญญรัตน์  มำกทรัพย์สนิ สตลูวทิยำ
4026 026 เดก็หญิงชตุกิำญจน์  ติน้สกลุ สตลูวทิยำ
4027 027 เดก็หญิงจินตนำ       มำช่วย สตลูวทิยำ
4028 028 เดก็หญิงเสำวลกัษณ์  สง่ำบ้ำนโคก สตลูวทิยำ
4029 029 เดก็หญิงทยวรรณ      จอสกลุ สตลูวทิยำ
4030 030 เดก็หญิงธัญชนก        เขียนงำม สตลูวทิยำ
4031 031 เดก็ชำยพชร              เตยีว สตลูวทิยำ
4032 032 เดก็หญิงกมลชนก       แซ่จู้ สตลูวทิยำ
4033 033 เดก็หญิงณฐัมน         ชทูอง สตลูวทิยำ
4034 034 นำยชำมีม                 สภุำวนิิต สตลูวทิยำ
4035 035 เดก็ชำยวรัิตน์            หลงหนั สตลูวทิยำ
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4036 001 เดก็หญิงนภสัสร          เขียนงาม สตลูวทิยา
4037 002 เดก็หญิงณฎัฐสร         หมาดทิง้ สตลูวทิยา
4038 003 เดก็ชายปวริสธ์           คงช่วย สตลูวทิยา
4039 004 เดก็หญิงวรนชุ            แก้วบวัสงัข์ สตลูวทิยา
4040 005 เดก็หญิงศภุิสรา          แซ่เตือ้ง สตลูวทิยา
4041 006 นางสาวอิฐธิยาภรณ์    ทองรักษ์ สตลูวทิยา
4042 007 เดก็ชายกิจตพินัธุ์       ด้วงเกตุ สตลูวทิยา
4043 008 เดก็ชายทกัษิณ          บวัทอง สตลูวทิยา
4044 009 เดก็หญิงอจัฉริยา       สนัหมาน สตลูวทิยา
4045 010 เดก็หญิงนรกมล         หอพฒันาวฒิุวงศ์ สตลูวทิยา
4046 011 เดก็หญิงอรณิชา         ชทูอง สตลูวทิยา
4047 012 เดก็หญิงณฐัณิชา        แจ่มจนัทา สตลูวทิยา
4048 013 เดก็หญิงอรรัมภา        มีบญุ สตลูวทิยา
4049 014 เดก็หญิงสชุาดา          ทองขวญั สตลูวทิยา
4050 015 เดก็หญิงวลยัลกัษณ์    วัน่ซ้อน สตลูวทิยา
4051 016 เดก็หญิงศภุาวรรณ     วงศ์สดี า สตลูวทิยา
4052 017 เดก็หญิงปริชญา        สวุรรณตรี สตลูวทิยา
4053 018 เดก็หญิงกญัญ์วรา      ศรีสดุ สตลูวทิยา
4054 019 เดก็หญิงภษูนิษา        แก้วงาม บ้านเขาจีน
4055 020 เดก็หญิงปณิตา         บญุพรหม นิคมพฒันาผงั 6
4056 021 เดก็หญิงนะดา          สมดัหานาย ดารุลอลูมู
4057 022 เดก็ชายอบัเบร          หลอีาซีม ธรรมศาสน์วทิยา
4058 023 เดก็หญิงสปุราณี        เงินเริญ มสุลมิสตลูวทิยา
4059 024 เดก็หญิงนรูาชีกีน      ปหูยงั มสุลมิสตลูวทิยา
4060 025 เดก็หญิงวรีวรรณ       อาด า บ้านเกตรี
4061 026 เดก็หญิงกลุธิดา        นยัแก้ว พิมานพิทยาสรรค์
4062 027 เดก็หญิงโมนา          วงศ์พรสริิ เทศบาล 2
4063 028 เดก็หญิงธิดารัตน์      เผา่จินดา เทศบาล 2
4064 029 เดก็ชายณฐัวฒิุ         โต๊ะแปเราะ เทศบาล 2
4065 030 เดก็หญิงพรพิสทุธ์ิ      จงเปาหยิน เทศบาล 2
4066 031 เดก็ชายปกรณ์            พาหรัุตน์ สตลูวทิยา
4067 032 เดก็หญิงกิตกิา            เจ๊ะลี เทศบาล 2
4068 033 เดก็หญิงธนวรรณ        พิทกัษ์วงศ์มณี เทศบาล 2
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