
เลขประจ ำตัว เลขที่นั่งสอบ ช่ือ     -     สกุล โรงเรียนเดิม
3001 001 ด.ช.กิตตพิงศ ์        ศรีขวญั นิคมพัฒนาผงั ๖
3002 002 ด.ญ.เพ็ญลดา        กิ่งวชิิต ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3003 003 ด.ช.จิรธนัฐ           บัวดี ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3004 004 ด.ญ.อุมรี              เงินเจริญ บ้านควนขัน
3005 005 ด.ช.วรีะชัย           เอียดเหตุ อนุบาลรุ่งทิพย์
3006 006 ด.ญ.รวสิรา           สจุริต อนุบาลทักษณิสยาม
3007 007 ด.ช.ศภุกฤต          หน่วยแก้ว ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3008 008 ด.ญ.ฟิรดาวซ์         โตะดนิ บ้านท่าน ้าเคม็ใต้
3009 009 ด.ญ.รชกร            ศรีอ้าภรณ์ อนุบาลรุ่งทิพย์
3010 010 ด.ช.เกียรตคิณุ       ปานเลห่์ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3011 011 ด.ช.อานัส            พลดว้ง ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3012 012 ด.ญ.เพ็ญพิชชา      สนุยานัย อนุบาลอรอนงค์
3013 013 ด.ช.ณัชดศิรณ์       ทิคามี ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3014 014 ด.ช.อาฮัจห์          สขุสาคร บ้านคลองขุด
3015 015 ด.ญ.สริิกัญญา       สงสงิห์ อนุบาลอรอนงค์
3016 016 ด.ช.อวรุิทธ์           ปุนยัง ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3017 017 ด.ช.จุลจักร          บัวทอง อนุบาลรุ่งทิพย์
3018 018 ด.ญ.ชนกสดุา       เจริญศลิป์ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3019 019 ด.ช.ณัฐวฒัน์        ทองดว้ง อนุบาลทักษณิสยาม
3020 020 ด.ญ.สริิพิชญา       เจริญสขุ อนุบาลสตลู
3021 021 ด.ช.มิมบัรอาล ี     สตอหลง ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3022 022 ด.ญ.ณดา            บ่อเตย อนุบาลสตลู
3023 023 ด.ญ.สามินี           บุญรอด อนุบาลสตลู
3024 024 ด.ญ.จิรวรรณ        ลนัสนิ บา้นกลุ่ม 5 ประชารัฐ

3025 025 ด.ญ.สริิวมิล         จันทร์ปลอ้ง อนุบาลอรอนงค์
3026 026 ด.ญ.สวุภัทร         รัตนวรรณ์ อนุบาลอรอนงค์
3027 027 ด.ญ.นันทวณัย์    บุญโร อนุบาลอรอนงค์
3028 028 ด.ญ.อัญชลติา     ลายเลขา บ้านคลองขุด
3029 029 ด.ญ.อรปรียา      สวา่งเพชร เทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง)
3030 030 ด.ญ.ประกายมาศ   อ้าไพฤทธิ์ นิคมพัฒนาผงั 120
3031 031 ด.ช.เมธวฒิุ           สขีาว ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3032 032 ด.ญ.ชัญญานุย้      เจือบุญ อนุบาลทักษณิสยาม
3033 033 ด.ญ.ปิยฉตัร         จายุพันธ์ บ้านควนขัน
3034 034 ด.ช.ภูธฤทธิ์           ก่ออารี ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3035 035 ด.ช.นันท์ทิวสั        เหมนะห์ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
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3036 001 ด.ช.ศภุกิจ          หวงัดี บ้านทุง่วมิาน
3037 002 ด.ช.ภาคภูมิ        เพชรสทุธิ์ บ้านคลองขุด
3038 003 ด.ญ.มาริษา        ขุนเพชร อนุบาลสตลู
3039 004 ด.ญ.ชลดิา          สวุรรณ นิคมพัฒนาภาคใต ้1
3040 005 ด.ญ.ภิชญตะวนั    หอยสงัฆ์ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3041 006 ด.ช.อนันตชัย      ครองสวสัดิ์กุล ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3042 007 ด.ญ.ฝารีดา        หลงัยาหน่าย อนุบาลสตลู
3043 008 ด.ช.ชนภัทร        แจ่มจันทา นิคมพัฒนาภาคใต ้3
3044 009 ด.ช.ยศกร          อินทสระ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3045 010 ด.ญ.เรืองระว ี     ภาสภัทรไพบูลย์ อนุบาลสตลู
3046 011 ด.ช.ธนกฤต        สจุริตธุระการ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3047 012 ด.ญ.จิรวรรณ      ไชยสะอาด บ้านคา่ยรวมมิตร
3048 013 ด.ญ.สาธิดา        องอาจ นิคมพัฒนาผงั 120
3049 014 ด.ญ.ซาซิตาร์      เตาวะโต อนุบาลสตลู
3050 015 ด.ญ.อนงคร์ต ี     เสน็ตริะ อนุบาลทักษณิสยาม
3051 016 ด.ญ.อาริสรา       โละ๊ฝี บ้านเกตรี
3052 017 ด.ญ.นฤภร         คงัฆะมณี นิคมพัฒนาผงั ๖
3053 018 ด.ญ.กรกนก       นุม่สวุรรณ อนุบาลสตลู
3054 019 ด.ญ.เขมจิรา       เฉดิฉิ ม อนุบาลอรอนงค์
3055 020 ด.ญ.ดารารัตน์    เลศิจ้าปาพงศก์ุล บ้านคลองขุด
3056 021 ด.ช.อนุรักษ ์        บัวคลี่ บ้านคลองขุด
3057 022 ด.ญ.ธนาภา         มารักษ์ นิคมพัฒนาภาคใต ้3
3058 023 ด.ญ.วาสนา         ยิ มห้วน อนุบาลสตลู
3059 024 ด.ช.อิฟฟาร         เซียะคง บ้านปันจอร์
3060 025 ด.ญ.กรรณิการ์     หมานละงู ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บา้นควนโพธิ์)

3061 026 ด.ช.อัมรินทร์         หมัดตานี ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3062 027 ด.ช.อภิรักษ ์        สมุาลี บ้านควนขัน
3063 028 ด.ญ.สจิุรากมล      เพียรดี ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3064 029 ด.ญ.อาทิตยา       ณ วาโย บ้านคา่ยรวมมิตร
3065 030 ด.ช.กววีฒัน์         คงก้าเนิด นิคมพัฒนาภาคใต ้1
3066 031 ด.ญ.ปนัดดา        พรหมอักษร ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3067 032 ด.ช.ธารา            อิสอีด ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3068 033 ด.ญ.วรรณษา      สดุเลศิพงศส์งิห์ ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บา้นควนโพธิ์)

3069 034 ด.ญ.วริศรา         นวนไหม ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3070 035 ด.ญ.อามาลนีา     หวนับิหลาย ภูริภรณ์ชัยศกึษา
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3071 001 ด.ญ.เสาวลษัณ์     แก้วลอย บ้านคลองขุด
3072 002 ด.ญ.ฤทัยรัตน์      เกาะสมัน บ้านคลองขุด
3073 003 ด.ญ.ชมัยพร        ขุนราช อนุบาลสตลู
3074 004 ด.ญ.ศจิุนันท์        หนูหีด ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3075 005 ด.ญ.ณัฐธิดา        คงเลก็ บ้านคลองขุด
3076 006 ด.ญ.ธนพร           คงัฆะมณี นิคมพัฒนาผงั ๖
3077 007 ด.ญ.ศกุนตลา       สมศริิชาติ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3078 008 ด.ญ.สชุาดา         แก้วสล้า มุสลมิศกึษา
3079 009 ด.ช. สรวชิญ์        สดุทองคง บ้านคลองขุด
3080 010 ด.ญ.ศริภัสสร       ทองขาว อนุบาลทักษณิสยาม
3081 011 ด.ญ.วไิลรัตน์        แบ้สกุล ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3082 012 ด.ญ.กมลชนก       พรมอุไร ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3083 013 ด.ช.ซันมาล          เปรมใจ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3084 014 ด.ช.เอกอภิสทิธิ์     รัตองคก์ฤตานน อนุบาลสตลู
3085 015 ด.ช.อดสิรณ์         ด้ากระบี่ ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3086 016 ด.ช.นพคณุ          มากข้า ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3087 017 ด.ญ.กัญญาณัฐ   หัสนันท์ อนุบาลสตลู
3088 018 ด.ช.ฮาดษิ            รบบานา บ้านควนขัน
3089 019 ด.ช.ฟีซอล            หมันจีด บ้านกาเนะ
3090 020 ด.ช.สทุธิภัทร         หนูคง ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3091 021 ด.ญ.อณัณฐญา     ศริิสม ภูริภรณ์ชัยศกึษา
3092 022 เดก็ชำยอัลฮำบีบ    หลงัปูเตะ๊ อนุบำลทักษณิสยำม
3093 023 เดก็ชำยกฤษฎำ      ศรีประเสริฐ จงหัว
3094 024 เดก็ชำยเจตนิพัทธ์  อังโชตพัินธุ์ ปิยนุสรณ์ศกึษำ
3095 025 เดก็ชำยฟิตรี          มำเลำะ ปิยนุสรณ์ศกึษำ
3096 026 เดก็ชำยธนกร         หำญทะเล ปิยนุสรณ์ศกึษำ
3097 027 เดก็ชำยนัทธี          นิลอุบล ปิยนุสรณ์ศกึษำ
3098 028 เดก็ชำยนนทกร      สทิธิยำสกุล บ้ำนปันจอร์
3099 029 เดก็ชำยฟำริฟ        พักสนั อนุบำลสตลู
3100 030 เดก็ชำยจิรำวฒิุ      ไชโยธำ บ้ำนคลองขุด
3101 031 เดก็หญิงนำรีรัตน์    เรืองชัย บ้ำนนำแค
3102 032 เดก็ชำยวฒิุนันท์     แก้วไพศำลเจริญ อนุบสลสตลู
3103 033 เดก็หญิงพลอยไพลนิ   พิชิตธนำกร อนุบำลทักษณิสยำม
3104 034 เดก็ชำยจักรกฤษณ์    เกำะทอง บ้ำนนำแค
3105 035 เดก็ชำยพงศธร         ทองแก้ว เทศบำล 3
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3106 001 เดก็ชำยธนพล         รัตนะ เทศบำล 2
3107 002 เดก็ชำยโพธนันต ์     ดำ่นธนวำนิช เทศบำล 2
3108 003 เดก็ชำยธีระพงษ ์      เวยีงค ำ บ้ำนห้วยน  ำด ำ
3109 004 เดก็หญิงวนิิศำ         ไชยวร วดัหน้ำเมือง
3110 005 เดก็หญิงณิชำนันท์    เซ่งสวสัดิ์ อนุบำลสตลู
3111 006 เดก็หญิงวรรณภำ     หมำดง๊ะ อนบุำลละงุ

3112 007 เดก็ชำยณัฐพล         รัตฉวี วดัหน้ำเมือง
3113 008 เดก็หญิงฟ้ำใส          เบ็ญกำเสม็ บ้ำนนำแค
3114 009 เดก็ชำยพีรพล          สทิธิชัย อนุบำลสตลู
3115 010 เดก็หญิงวณิชยำ       เบ็ญฮำหมำด เทศบำล 1
3116 011 เดก็หญิงณัฏฐณิชำ   ปันสกุล วดัหน้ำเมือง
3117 012 เดก็ชำยนัฐวตัร         โกตกิุล วดัหน้ำเมือง
3118 013 เดก็หญิงอินธิรำ         อำด ำ วดัหน้ำเมือง
3119 014 เดก็หญิงรัฐชดำ        ขุนอินทร์ บ้ำนกุบังปะโหลด
3120 015 เดก็หญิงณัฐธิดำ       กลบักลนั เทศบำล 1
3121 016 เดก็ชำยจักรกฤษ        ทองนวลจันทร์ บ้ำนคลองขุด
3122 017 เดก็หญิงสฐัยำภรณ์   กั่วพำนิช อนุบำลสตลู
3123 018 เดก็หญิงวภิำ            จังแดหวำ บ้ำนกุบังปะโหลด
3124 019 เดก็หญิงวรลกัษณ์    ฆังคะมะโน อนุบำลสตลู
3125 020 เดก็ชำยวรเดช           ไวยภักดิ์ บ้ำนคลองขุด
3126 021 เดก็หญิงนันทพร       จิตตระกูล อนุบำลทักษณิสยำม
3127 022 เดก็ชำยณัฐนันท์        สวุรรณ์หงษ์ อนุบำลสตลู
3128 023 เดก็ชำยอลงกต         เดชรักษำ นิคมพัฒนำผงั 6
3129 024 เดก็หญิงอภิรตำ         เบ็ญหมีน เทศบำล 1
3130 025 เดก็หญิงณัฐธิยำ        ใบแหล้ บ้ำนกุบังปะโหลด
3131 026 เดก็ชำยตะวนั            พรมอุไร เทศบำล 1
3132 027 เดก็หญิงพสภุำกร       ชูศรี บ้ำนคลองขุด
3133 028 เดก็หญิงสโรชำ         แก้วสะอำด บ้ำนกุบังปะโหลด
3134 029 เดก็ชำยอภิชำต ิ        โสวำรัตน์ บ้ำนคลองขุด
3135 030 เดก็หญิงเบญญำภำ  สวุรรณโน นิคมพัฒนำผงั 6
3136 031 เดก็ชำยพีรพัฒน์       ขุนไกร บ้ำนคลองขุด
3137 032 เดก็ชำยชินกฤต         ทิพยมณี บ้ำนห้วยน  ำด ำ
3138 033 เดก็หญิงปัทมำวรรณ  ธรรมรัตน์ นิคมซอย 10
3139 034 เดก็ชำยอภิวฒัน์        ชูช่วย อนุบำลควนกำหลง
3140 035 เดก็หญิงกนกวรรณ     พลำยดว้ง จงหัว
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3141 001 เดก็หญิงจิณห์จุฑำ        สำยน้อย เทศบำล 1
3142 002 เดก็หญิงจิรฉตัร            สทุธิเทพธ ำรงค์ วดัหน้ำเมือง
3143 003 เดก็หญิงจำนิสตำ          หมัดอุเสน็ อนุบำลสตลู
3144 004 เดก็หญิงดำกำนดำ        สยุะรำช บ้ำนคลองขุด
3145 005 เดก็หญิงจิรำธิป             รำมจันทร์ เทศบำล 2
3146 006 เดก็ชำยรวภิณ               อิสโร บ้ำนคลองขุด
3147 007 เดก็หญิงทรรศนีย์           ปัดชำบุก บ้ำนคลองขุด
3148 008 เดก็หญิงปภำวรินท์        กังสถำน บ้ำนคลองขุด
3149 009 เดก็หญิงวรีดำ               ตั งอำรมณ์ม่ัน บ้ำนคลองขุด
3150 010 เดก็หญิงอำทิตย์กำรณ์    องสำรำ เทศบำล 4
3151 011 เดก็ชำยธนกฤต             เพชรสงค์ อนุบำลสตลู
3152 012 เดก็หญิงธิดำรัตน์         จันทร์สงิห์ บ้ำนห้วยน้ำด ำ
3153 013 เดก็ชำยวนพัฒน์           บัวแสง เทศบำล 2
3154 014 เดก็หญิงอิรำวด ี          หับหยู่โสะ๊ เทศบำล 2
3155 015 เดก็ชำยปกรณ์             ประเสริฐกุล บ้ำนเขำจีน
3156 016 เดก็หญิงปิน่สดุำ          จิ วจวบ นิดำ้ศกึษำศำสตร์
3157 017 เดก็หญิงรัศมีตำ้ร์         โดยบังสำ มุสลมิสตลูวทิยำ
3158 018 เดก็ชำยชยพัทธ์            จันทสวุรรณ บ้ำนห้วยน  ำด ำ
3159 019 เดก็หญิงจิดำภำ           แซ่เก้ำ เทศบำล 4
3160 020 เดก็ชำยพลอนันต ์        เพียรทอง อนุบำลสตลู
3161 021 เดก็ชำยทวชัีย              ลมิปมำศ บ้ำนคลองขุด
3162 022 เดก็ชำยนันธวฒัน์         ไชยภักดี บ้ำนคลองขุด
3163 023 เดก็ชำยจิรันธนิน          เบญจไพบูรณ์ อนุบำลสตลู
3164 024 เดก็ชำยสรุพัศ              เตะปูยู มุสลมิสตลูวทิยำ
3165 025 เดก็ชำยอับดลุกอณี     ท ำยำง บ้ำนเขำจีน
3166 026 เดก็หญิงศศวิมิล          เพ็ชรหึง บ้ำนกลุ่ม 5 ประชำรัฐ
3167 027 เดก็หญิงกัลยำรัตน์       หมันเสน็ บ้ำนกุบังปะโหลด
3168 028 เดก็หญิงนิสริน            สวุรรณมำลี มุสลมิสตลูวทิยำ
3169 029 เดก็หญิงรุสนำ            เกษมสนั อนุบำลมุสลมิสตลู
3170 030 เดก็หญิงฮำนีฟำ          แขกนุย้ มุสลมิสตลูวทิยำ
3171 031 เดก็ชำยปุณญพัฒน์    หมัดสำล ี อนุบำลทักษณิสยำม
3172 032 เดก็ชำยวชัิย                หมันนำเกลอื เทศบำล 2
3173 033 เดก็หญิงอัจจิมำ          จันทรกุล อนุบำลสตลู
3174 034 เดก็หญิงปัทมพร          เกลี ยงคง อนุบำลสตลู
3175 035 เดก็ชำยชำญจิโรจน์       มโนนุกูล อนุบำลทักษณิสยำม

รายช่ือนักเรียนท่ีสิทธิ์สอบการคัดเลือก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1    ปีการศึกษา  2562
ห้องสอบท่ี  5    ห้อง   232
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3176 001 เดก็ชำยณัฐชพล           บรรจงใจ อนุบำลทักษณิสยำม
3177 002 เดก็หญิงฟำรีซ่ำ           แดหวำมำลยั บ้ำนเขำจีน
3178 003 เดก็หญิงณัฐตชำ          จันทร์เขียว บ้ำนเขำจีน
3179 004 เดก็หญิงนูรีญำ            กรมเมือง บ้ำนเกตรี
3180 005 เดก็หญิงนูฮำ               กรมเมือง บ้ำนเกตรี
3181 006 เดก็หญิงภัทรวด ี          หำดหำย อนุบำลมุสลมิสตลู
3182 007 เดก็ชำยวรวฒิุ             เรำะหะนะ บ้ำนนำแค
3183 008 เดก็หญิงทิชำกร          หวนัสู บ้ำนคลองขุด
3184 009 เดก็ชำยปรเมศวร์        ขุนจำงวำง วดัหน้ำเมือง
3185 010 เดก็ชำยอภิเชษฐ์          สลมัีน ธรรมศำสตร์วทิยำ
3186 011 เดก็ชำยพีรภัทร            ยะดี อนุบำลทักษณิสยำม
3187 012 เดก็ชำยจิรกิตต ์          นะมะโน บ้ำนคำ่ยรวมมิตร
3188 013 เดก็หญิงสชุำดำ          เศยีรแก้ว บ้ำนคำ่ยรวมมิตร
3189 014 เด็กหญิงณัชญำภรณ์         วำณิชย์ชวลิตกุล เทศบำล 2
3190 015 เดก็ชำยดำนิญำน        ลำหมำดสกุล ดำรุลมุอ์มิน
3191 016 เดก็หญิงกุลจิรำ          พงศพั์นธ์ บ้ำนกลุ่ม 5 ประชำรัฐ
3192 017 เดก็ชำยธรรมธัช          ศรีภักดี บ้ำนน  ำหรำ
3193 018 เดก็ชำยสทิธิโชค          แสงจันทร์ อนุบำลสตลู
3194 019 เดก็หญิงปริชญำ         ชุมประยูร เทศบำล 2
3195 020 เดก็ชำยอรุณ               มะแอเคยีน อนุบำลควนโดน
3196 021 เดก็ชำยสรวศิ             ชูศรี อนุบำลสตลู
3197 022 เดก็ชำยสวุภัทร           หัสคณุ อนุบำลสตลู
3198 023 เดก็ชำยพัชรพล           พวงรัตน์ อนุบำลสตลู
3199 024 เดก็ชำยวรีภำพ            กรมเมือง อนุบำลมุสลมิสตลู
3200 025 เดก็ชำยธนวฒัน์           ศรีสวสัดิ์ จงหัว
3201 026 เดก็หญิงลลนำ            โตะ๊เจ๊ะ บ้ำนทุง่วมิำน
3202 027 เดก็ชำยพีรวสั             กำญจนศริิโรจน์ อนุบำลทักษณิสยำม
3203 028 เดก็หญิงณัฐชยำ         ยิ มหิ น อนุบำลสตลู
3204 029 เดก็ชำยวทิวสั             รุ่งเรือง เทศบำล 1
3205 030 เดก็ชำยศริวทิย์            รุ่งเรือง เทศบำล 1
3206 031 เดก็ชำยธีร์ปพน          อ่อนแก้ว นิคมพัฒนำภำคใต ้3
3207 032 เดก็หญิงเกวลนิ           เลท่องค ำ มุสลมิศกึษำ
3208 033 เดก็หญิงใกลรุ่้ง          เบ็ญโกบ ทอฝนัโรจนวชิญ์
3209 034 เดก็หญิงซุลฟำร์        บริสทุธิ์ บ้ำนย่ำนซ่ือมิตรภำพที ่47
3210 035 เดก็ชำยจีฮำน           ตำเดอิน ทอฝนัโรจนวชิญ์
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3211 001 เดก็หญิงนำขวญั        เลี่ยนเสง้ บ้ำนคลองขุด
3212 002 เดก็หญิงกุลธิดำ         สริุวงส์ บ้ำนเขำจีน
3213 003 เดก็หญิงธิดำรัตน์        ไชยโยธำ บ้ำนเขำจีน
3214 004 เดก็ชำยฟำฎิล            ทิพย์ทองจรัส บ้ำนกุบังจำมัง
3215 005 เดก็หญิงวรำภรณ์       ปันถะ จงหัว
3216 006 เดก็ชำยสมัรอน          นวลน้อย อรุณศำสตร์วิทยำมูลนธิิ

3217 007 เดก็หญิงหนึง่ธิดำ       สชุำนันทพงศ์ บำนควน
3218 008 เดก็หญิงณัฐปรียำ      หมำดมำนัง บ้ำนทุง่
3219 009 เดก็หญิงกชพรรณ      โตะ๊มง เทศบำล 2
3220 010 เดก็หญิงอำนิตำ้         สพิุณรัตน์ ดำรุลมุอ์มิน
3221 011 เดก็ชำยฟำดิ ล            เก็มเตง็ อนุบำลทักษณิสยำม
3222 012 เดก็หญิงนำตำล ี       ซอและ เทศบำล 2
3223 013 เดก็หญิงลลีำวด ี        เกลี ยงประไพ จงหัว
3224 014 เดก็ชำยธนกร           ทองทรัพย์ บ้ำนคลองขุด
3225 015 เดก็ชำยอนุวฒัน์       ชูแก้ว บ้ำนคลองขุด
3226 016 เดก็ชำยอัรนำธำน     สนัโด อนุบำลสตลู
3227 017 เดก็ชำยอำริฃ           อำลมัีน บ้ำนคลองขุด
3228 018 เดก็ชำยภำนุพงศ ์      แสงแช่ม อนุบำลสตลู
3229 019 เดก็ชำยศริสทิธิ์        เละ๊สนั อนุบำลทักษณิสยำม
3230 020 เดก็หญิงจุฑำรัตน์    นักรบ อนุบำลสตลู
3231 021 เดก็ชำยภัทรดนัย      กำลออง นิคมพัมนำภำคใต ้3
3232 022 เดก็หญิงพำทินธิดำ   รัตนำกร บ้ำนคลองขุด
3233 023 เดก็ชำยอภินันท์        ปงอ้อค ำ บ้ำนเขำจีน
3234 024 เดก็หญิงณัฎฐณิชำ   คงจินดำมณี อนุบำลสตลู
3235 025 เดก็ชำยกลวชัร         ผวิเหลอืง อนุบำลสตลู
3236 026 เดก็หญิงสปุวณี์       สวุรรณมะโน อนุบำลทักษณิสยำม
3237 027 เดก็หญิงกันฒ์กว ี    แก่นทอง อนุบำลสตลู
3238 028 เดก็หญิงวรรณพร    รอดเจริญ จงหัว
3239 029 เดก็ชำยธีรเมธ         จันทร์รัศมี จงหัว
3240 030 เดก็หญิงสพิุชญำ     บัวทอง นิคมพัฒนำภำคใต ้3
3241 031 เดก็ชำยพีรณัฐ         เจียงศรีภัณฑ์ อนุบำลสตลู
3242 032 เดก็หญิงธิดำรัตน์     ทุมมำลี มุสลมิสตลูวทิยำ
3243 033 เดก็ชำยบัลลงัก์       แก้วเขียว จงหัว
3244 034 เดก็หญิงณัฐณิชำ    เรืองศรี อนุบำลสตลู
3245 035 เดก็หญิงปริตำ        เจ๊ะบำ อนุบำลสตลู
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3246 001 เดก็หญิงตสันีม         นิยมเดชำ มุสลมิสตลูวทิยำ
3247 002 เดก็หญิงนุรมี           หลหีมัด อนุบำลสตลู
3248 003 เดก็หญิงปำนระพี     มัจฉำ มุสลมิศกึษำ
3249 004 เดก็หญิงอัสมำ         หลงัจิ บ้ำนควน
3250 005 เดก็หญิงอนุวฒัน์      ช่อเสง้ บ้ำนควน
3251 006 เดก็ชำยชำญณรงค ์ สำยหยุด จงหัว
3252 007 เดก็ชำยกำริณ          ฉำยนิม่ อนุบำลรุ่งทิพย์
3253 008 เดก็หญิงนิตยำ         มำลยั บ้ำนควน
3254 009 เดก็ชำยมำวี ่           จูหวน อนุบำลสตลู
3255 010 เดก็หญิงณัฐชำเรำะ  โตะ๊หมำน บ้ำนควน
3256 011 เดก็ชำยธนวนิท์       ตนัตอิำภรณ์ อนุบำลสตลู
3257 012 เดก็หญิงณัฐนันท์     พรกิตตวิฒันกุล จงหัว
3258 013 เดก็หญิงนำเดยี      หมีนเตะ๊ บ้ำนควน
3259 014 เดก็หญิงอำนีเลยี     นำงำ บ้ำนควน
3260 015 เดก็หญิงรุ่งรัตน์        เสง้แก้ว บ้ำนคลองขุด
3261 016 เดก็หญิงอำทิตญำ   ใบกำเดน็ อนุบำลเมืองสตลู
3262 017 เดก็ชำยรัตนเชษฐ์    เรืองแก้ว อนุบำลสตลู
3263 018 เดก็ชำยวทิยำ         อำดตนัตรำ มุสลมิสตลูวทิยำ
3264 019 เดก็ชำยอำดลิฎ์       เหมอุเป๊ะ บ้ำนคลองสองปำก
3265 020 เดก็ชำยรสรันดร์      ตอหิรัญ อนุบำลทักษณิสยำม
3266 021 เดก็หญิงซุลรอยนี    หวนัสู มุสลมิศกึษำ
3267 022 เดก็หญิงปวณีำ      ต ำโซ๊ะ บ้ำนตนัหยงโป
3268 023 เดก็หญิงฮำวำน่ำ   หมัดโตะ๊หมำด บ้ำนเกำะอำดงั
3269 024 เดก็ชำยพัศวร์ี        บัวเพ็ชร อนุบำลสตลู
3270 025 เดก็ชำยอนันท์ธร    บิลละโอะ บ้ำนควนแก
3271 026 เดก็หญิงอรุณรัศมี  หมัดโตะ๊หมำด บ้ำนเกำะอำดงั
3272 027 เดก็หญิงนุรรินดำ   ปะดกุำ มุสลมิศกึษำ
3273 028 เดก็ชำยเชิดชัย       เกตแุลว้ บ้ำคลองขุด
3274 029 เดก็หญิงวตีำ้         บุญสขุ  มุสลมิศกึษำ
3275 030 เดก็หญิงอณันธำ    ปุนยัง บ้ำนควน
3276 031 เดก็ชำยพงศธร       เทศทอง                  มุสลมิศกึษำ
3277 032 เดก็หญิงศริิกิตตยิำ  สระกวี บ้ำนควน
3278 033 เดก็ชำยยะพัตร       ปูด ำ บ้ำนทับโกบ
3279 034 เดก็หญิงเปรมฤด ี   ศรีสนิ จงหัว
3280 035 เดก็หญิงถนอมทรัพย์  มีบุญ                   อบุบำสตลู
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3281 001 เดก็ชำยนิตกิร           ผอ่งสวุรรณ อนุบำลสตลู
3282 002 เดก็หญิงสริิรัตน์        เสง้หนู นิคมพัฒนำผงั 120
3283 003 เดก็หญิงสริิภัทร        คงนฤนำท อนุบำลสตลู
3284 004 เดก็หญิงนภัสกร        คงนฤนำท เทศบำล 2
3285 005 เดก็หญิงเสำวลกัษณ์  มำกค ำ อนุบำลสตลู
3286 006 เดก็ชำยณัฐภัทร        หนูเนีย่ว บ้ำนใหม่
3287 007 เดก็หญิงมัสฤน         ฮัมมูซอ มุสลมิศกึษำ
3288 008 เดก็หญิงพรไพลนิ     วงศอ์นันต ์ เทศบำล 2
3289 009 เดก็ชำยธำวนิ          ดำแลหมัน สไุหงอุเปวทิยำ
3290 010 เดก็ชำยธีรเมธ         ทองสง นิคมพัฒนำภำคใต ้3
3291 011 เดก็ชำยนัทธวฒัน์    ทองสง นิคมพัฒนำภำคใต ้3
3292 012 เดก็หญิงนูรุลชูฮำดำ  อำหลี บ้ำนควน
3293 013 เดก็หญิงรอซีละห์     ด ำดี บ้ำนควน
3294 014 เดก็หญิงซิมิยำ         มนูญดำหวี อนุบำลสตลู
3295 015 เดก็หญิงมนัชญำ     หีมหละ๊ บ้ำนกำเนะ
3296 016 เดก็ชำยสริิพงศ ์      วรรณดี นิคมพัฒนำผงั 120
3297 017 เดก็หญิงธัญสนิี       อุสมำ อนุบำลควนโดน
3298 018 เดก็ชำยกิตตพิงศ ์    ขำวแก้ว เทศบำล 4
3299 019 เดก็หญิงรภัสสรณ์   บุหมัน อนุบำลทักษณิสยำม
3300 020 เดก็ชำยรัชชำนนท์    พูลสวสัดิ์ ผงัปำลม์ 1
3301 021 เดก็ชำยอภิรักษ ์      แซ่จู้ เทศบำล 4
3302 022 เดก็หญิงสขุฤทัย     แซ่อ๋อง เทศบำล 3
3303 023 เดก็ชำยอธิป           บุญชู อนุบำลมะนัง
3304 024 เดก็หญิงณัชชำ      จันทลกิำ สำยเพชรศกึษำ
3305 025 เดก็หญิงกชกร         เงดหมำน บ้ำนปำเตะ๊
3306 026 เดก็ชำยมูฮัมมัดฮำนีฟ  หยันยำมีน บ้ำนตนัหยงโป
3307 027 เดก็ชำยปัญจพล       บุญประเสริฐ อนุบำลรุ่งทิพย์
3308 028 เดก็หญิงนิลำวลัย์      คงเปีย เทศบำล 4
3309 029 เดก็หญิงสำธิกำ        รัตนพงศ ์ อนุบำลสตลู
3310 030 เดก็ชำยภำนุ            ชลมูณี เทศบำล 4
3311 031 เดก็ชำยกำยสทิธิ์      กำเลี่ยง อนุบำลสตลู
3312 032 เดก็ชำยวรีศกัดิ์        ห้วนก้ง อนุบำลสตลู
3313 033 เดก็หญิงศภุัชญำ     วุน่แท่น อนุบำลสตลู
3314 034 เดก็ชำยพีระพัฒน์     เฉำเนำ เทศบำล 3
3315 035 เดก็หญิงนฤนำถ      ทิพมำตร เทศบำล 1
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3316 001 เดก็ชำยรัฐนันท์         โตะ๊หลี สำยเพชรศกึษำ
3317 002 เดก็หญิงสชุำดำ        มวงเหีย บ้ำนวงัพะเนียด
3318 003 เดก็ชำยหิรัญ            จันทรักษ์ บ้ำนวงัพะเนียด
3319 004 เดก็หญิงกฤษณำ       มำกมี อนุบำลสตลู
3320 005 เดก็ชำยนนทกฤตย์     สวุรรณวร บ้ำนวงัพะเนียด
3321 006 เดก็หญิงศริภัสสร      แซ่ลิ่ว นิคมพัฒนำผงั 6
3322 007 เดก็หญิงมัลลกิำ       ทองค ำ เทศบำล 1 (บ้ำนท่ำจีน)
3323 008 เดก็หญิงสนุันดำ       เสริมสมบูรณ์ บ้ำนกำเนะ
3324 009 เดก็หญิงจุฑำมำศ     หมำนแพทย์ อนุบำลสตลู
3325 010 เดก็ชำยธีรศกัดิ์         แฮ้วจันทำ เทศบำล 1 (บ้ำนท่ำจีน)
3326 011 เดก็ชำยอัษฏำ           อินทร์ชนะ เทศบำล 4
3327 012 เดก็หญิงสริิยำกร       โคงัน อนุบำลท่ำแพ
3328 013 เดก็หญิงภคพร          รำชวฎั เทศบำล 3
3329 014 เดก็ชำยคเณศวร       อินทร์ชนะ เทศบำล 4
3330 015 เดก็หญิงภูษณิศำ      ชุมแก้ว อนุบำลอรอนงค์
3331 016 เดก็หญิงสนุิสำ         ดบัประดษิฐ์ เทศบำล 4
3332 017 เดก็ชำยวชัรพล         สวุรรณทวี อนุบำลอรอนงค์
3333 018 เดก็หญิงชนันธร       มันโตน มุสลมิศกึษำ
3334 019 เดก็หญิงกวสิรำ        ทับเพชร เทศบำลวดัช่องลม
3335 020 เดก็หญิงอภิสรำ       เหมเดน็ บ้ำนคำ่ยรวมมิตร
3336 021 เดก็หญิงปำณิสรำ    สำรศรี อนุบำลรุ่งทิพย์
3337 022 เดก็หญิงณัชณิชำ     อังสภุำนิช อนุบำลสตลู
3338 023 เดก็ชำยวรีะพล        ละเตม็ซัน เทศบำล 2
3339 024 เดก็หญิงรัชนก         หมัดหมำน บ้ำนนำลำน
3340 025 เดก็ชำยกิตตธิัช        ศรีสมบัติ จงหัว
3341 026 เดก็หญิงสธุิมำ        หนูชูสขุ วดัหน้ำเมือง
3342 027 เดก็ชำยธีรวฒิุ         ไพลด ำ นิคมพัฒนำภำคใต ้3
3343 028 เดก็ชำยนันทวฒัน์   โตะ๊ลำวนั บ้ำนเขำจีน
3344 029 เดก็หญิงซำร่ำมันดำนำ  เงดหมำน เทศบำล 3
3345 030 เดก็ชำยตน้ตะวนั      รัตนไพบูรณ์ บ้ำนน  ำร้อน
3346 031 เดก็ชำยถิรวฒัน์        ชูแก้ว อนุบำลสตลู
3347 032 เดก็หญิงปัญญพัฒน์   อินทร์โพธิ์ จงหัว
3348 033 เดก็ชำยอชิตพล        ดอนรุน อนุบำลสตลู
3349 034 เดก็ชำยภูริภัทร          เหมโก อนุบำลทักษณิสยำม
3350 035 เดก็ชำยฟำฎิล          ยูฮันนัน บ้ำนน  ำร้อน
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3351 001 เดก็ชำยไกรวชิญ์            เพ็งมำก จงหัว
3352 002 เดก็หญิงสกุัลยำ             อบทอง เทศบำล 3
3353 003 เดก็ชำยศกัดิ์พัฒน์         ชุมประยูร บ้ำนคลองขุด
3354 004 เดก็ชำยณัฐภูมิ              รัตนพงศ์ อนุบำลรุ่งทิพย์
3355 005 เดก็ชำยรพีภัทร             หมัดหลงจิ เทศบำล 3
3356 006 เดก็หญิงศศธิร               เนพอ บ้ำนบันนังปุเลำ
3357 007 เดก็ชำยเขมณัฐ             ยำยมำก อนุบำลสตลู
3358 008 เดก็ชำยอำนีส               อำนับ อนุบำลสตลู
3359 009 เดก็ชำยกิตตพิศ            เนตโิพธิ์ อนุบำลสตลู
3360 010 เดก็หญิงสนุิศำ             แหหนุม่ อิสลำมศกึษำดำรุ้ลบิร
3361 011 เดก็หญิงมำรีญำ           ขุนจง บ้ำนเกำะอำดงั
3362 012 เดก็ชำยสริภัทร             ด ำเอ่ียม ผงัปำลม์ 1
3363 013 เดก็หญิงวรัทยำ            ศรีสงัข์แก้ว จงหัว
3364 014 เดก็หญิงกันนิษำ           ช่วยชิต บ้ำนเหนือคลอง
3365 015 เดก็หญิงศรัญญ่ำ          ลอ่งสวำ่ง อนุบำลมุสลมิสตลู
3366 016 เดก็หญิงฮัซซูน่ำ            แกสมำน ทอฝนัโรจนวชิญ์
3367 017 เดก็ชำยพงศศ์ริิ            พรหมดวง อนุบำลรุ่งทิพย์
3368 018 เดก็ชำยพงศกร             ซุ้นอื อ บ้ำนท่ำน  ำเคม็ใต้
3369 019 เดก็ชำยธนภัทร            หนูจันทร์ อนุบำลสตลู
3370 020 เดก็หญิงภัทรธิดำ         หนูคขูุด อนุบำลสตลู
3371 021 เดก็ชำยณัฐดนัย           สขุธร อนุบำลสตลู
3372 022 เดก็ชำยธณำกร            สริุยะสำร อนุบำลสตลู
3373 023 เดก็ชำยยุทธกำร           คงแคลว้ อนุบำลสตลู
3374 024 เดก็หญิงสลลิลำ          เกปัน อนุบำลสตลู
3375 025 เดก็หญิงชุตกิำญจน์     จุลำนุพันธ์ อนุบำลสตลู
3376 026 เดก็ชำยอภิรักษ ์          อ ำมำตี อนุบำลสตลู
3377 027 เดก็ชำยสทุิวสั             หลงัปำบัน บ้ำนควนขัน
3378 028 เดก็ชำยนพเก้ำ           มณี บ้ำนคลองขุด
3379 029 เดก็ชำยกิตตภิูมิ          รักแดง อนุบำลสตลู
3380 030 เดก็หญิงเบญญำภำ    จันทร์นำค อนุบำลสตลู
3381 031 เดก็ชำยธนำกร           รุ่งเรือง อนุบำลสตลู
3382 032 เดก็ชำยยนิธิภัทร         ม่ำหมูด อนุบำลสตลู
3383 033 เดก็ชำยศวิชั              ยำซัม อนุบำลสตลู
3384 034 เดก็ชำยภูมิพัฒน์        จันทร์เจ้ำ อนุบำลสตลู
3385 035 เดก็หญิงศศธิร           สมันเหมือน อนุบำลทักษณิสยำม
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3386 001 เดก็หญิงจันทรวมิล       ค ำมณี อนุบำลสตลู
3387 002 เดก็หญิงอนัญชญำ       อุมำจิ มุสลมิสตลูวทิยำ
3501 001 เดก็หญิงกรณ์วลญัช์     รัตนดลิก ณ ภูเก็ต อนุบำลสตลู
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