ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
...........................................................................................................
ตามที่ โรงเรียนเบญจมราชู ทิ ศ จัง หวัดปัตตานี ได้ดาเนินการสอบคัดเลือ กนัก เรียนเข้าเรีย น
ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้วนั้น
ในการนี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน
ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนรายงานตัว
ดังนี้
๑. ผู้ที่ผ่า นการคัดเลือกตัวจริง มารายงานตัว พร้อมชาระเงิน ค่าเรียนปรับพื้นฐานและ
ปฐมนิเทศ จานวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) และห้องเรียนพิเศษชาระเงินค่าสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ
๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าวถือว่า
สละสิทธิ์
๒. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวสารอง มารายงานตัว พร้อมชาระเงิน ค่าเรียนปรับพื้นฐานและ
ปฐมนิเทศ (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) (ในกรณีที่มีตัวจริงสละสิทธิ์) ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าวถือว่า
สละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

(นายจุมพล ทองใหม่)
ผู้อานวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท สอบคัดเลือกทัว่ ไป
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี (ตัวจริง เรียงตามเลขสมัคร)
เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
15001 เด็กชาย ณัฐพล
ปานสังข์
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15002 เด็กหญิง จินดาพร
สวัสดิสุข
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15004 เด็กหญิง อัจฉรา
บัวปาน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
15006 เด็กหญิง สิรินีย์
ชูสาย
วัดมุจลินทวาปีวหิ าร
รายงานตัวจุดที่
15008 เด็กชาย นัธวุฒิ
ยอดยิ่ง
พระราชดาริ "ศูนย์ครูใต้"
รายงานตัวจุดที่
15009 เด็กชาย ปรวิทย์
เพชรรัตน์
วัดสุนทรวารี
รายงานตัวจุดที่
15011 เด็กชาย ชนินทร์
ดาจันทร์
บ้านโคกหมัก
รายงานตัวจุดที่
15012 เด็กหญิง พรลภัส
สงเกลี้ยง
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
รายงานตัวจุดที่
15013 เด็กชาย ศิวมินทร์
ผ่องอาไพ
วัดสุวรรณากร
รายงานตัวจุดที่
15014 เด็กชาย ศุภโชค
ฉิมเกือ้
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
15015 เด็กชาย นาธาน
สะอียา
ประชาราษฎร์อปุ ถัมภ์วทิ ยา
รายงานตัวจุดที่
15016 เด็กหญิง นัฐนาถ
นามมีชยั
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
15017 เด็กหญิง กนกวรรณ
บัวทอง
บ้านโคกโพธิ์
รายงานตัวจุดที่
15018 เด็กหญิง เพชรรัตน์
พิพฒ
ั นพงษ์
พระราชดาริ "ศูนย์ครูใต้"
รายงานตัวจุดที่
15019 เด็กหญิง นาถตยา
ศุกรวรรณ์
พระราชดาริ "ศูนย์ครูใต้"
รายงานตัวจุดที่
15020 เด็กหญิง จิราภรณ์
สิทธิจันทร์
พระราชดาริ "ศูนย์ครูใต้"
รายงานตัวจุดที่
15021 เด็กหญิง ธัญชนก
รอดประไพ
พระราชดาริ "ศูนย์ครูใต้"
รายงานตัวจุดที่
15022 เด็กหญิง ไพลิน
หรหมประสิทธิ์ พระราชดาริ "ศูนย์ครูใต้"
รายงานตัวจุดที่
15024 เด็กชาย เมธา
ฉันทจิตต์
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
15025 เด็กชาย กุลเดช
หาญใจ
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15026 เด็กหญิง ศศิวมิ ล
เทพเดชา
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15027 เด็กชาย ปรมี
หลงหวัง
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
15028 เด็กชาย สเตฟาน
แวกูโน
เจริญศรีศกึ ษา
รายงานตัวจุดที่
15029 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์
สิทธิเชนทร์
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15030 เด็กหญิง ชานิสา
บุญค้าชู
วัดสุนวรรณากร
รายงานตัวจุดที่
15031 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ขุนศรี
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
15032 เด็กหญิง ไซนับ
กิจิ
บ้านกาหยี
รายงานตัวจุดที่
15033 เด็กหญิง อารีรัตน์
ทองมา
วัดสุวรรณากร
รายงานตัวจุดที่
15034 เด็กชาย อิทธิเดช
ขุนเพชร
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
15035 เด็กหญิง รุ่งตะวัน
เพชรศรี
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท สอบคัดเลือกทัว่ ไป
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี (ตัวจริง เรียงตามเลขสมัคร)
เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
15037 เด็กหญิง นาเดีย
ธรรมนัติ
เมืองปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
15038 เด็กหญิง อริสา
มะตารี
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15041 เด็กหญิง ปิยะธิดา
คงสกุล
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15042 เด็กชาย ณัฐพล
เพชรยอด
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
รายงานตัวจุดที่
15043 เด็กชาย มุคลิซ
บากา
วรคามินอนุสรณ์
รายงานตัวจุดที่
15044 เด็กชาย จิตติพงศ์
เพชรนุย้
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15045 เด็กหญิง ชญานิศ
ใจบุญ
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15046 เด็กหญิง ธนาภรณ์
นาคสุนทร
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15048 เด็กชาย นราวิชญ์
รัตนน้อย
เจริญศรีศกึ ษา
รายงานตัวจุดที่
15049 เด็กชาย ฌานิชา
วงศ์สุนันท์
วัดคลองยอ
รายงานตัวจุดที่
15050 เด็กหญิง เพชรดาว
ทองดวง
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
15051 เด็กชาย ภาสกร
เพ็ชรแก้วทอง รุ่งภิญโญ
รายงานตัวจุดที่
15052 เด็กชาย ฐาปกรณ์
วิถี
วัดสุวรรณากร
รายงานตัวจุดที่
15054 เด็กหญิง จิรญาณ์
ประกอบชาติ
แหลมทองอุปถัมภ์
รายงานตัวจุดที่
15055 เด็กชาย ภาคิน
น่วมเณร
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15057 เด็กหญิง ณิชกานต์
เพชรประดับ
บ้านนาเกตุ
รายงานตัวจุดที่
15058 เด็กชาย ธเนศ
แสงทอง
บ้านนาเกตุ
รายงานตัวจุดที่
15059 เด็กชาย ศิลาพัด
แดงนา
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
15060 เด็กหญิง รินรชา
นอบแก้ว
บ้านทุ่งน้าขาว
รายงานตัวจุดที่
15061 เด็กชาย ปฏิวตั ิ
คงพลัด
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15062 เด็กชาย เมธพนธ์
บุญฤทธิ์
บ้านนาเกตุ
รายงานตัวจุดที่
15063 เด็กหญิง รุสนาณี
โดวาเห็ง
บ้านเฑียรยา
รายงานตัวจุดที่
15064 เด็กหญิง อรวรา
วิจารณรงค์
อนุบาลเซกา
รายงานตัวจุดที่
15066 เด็กชาย ณัฐดนัย
ไสยสุวรรณ
วัดสุวรรณากร
รายงานตัวจุดที่
15067 เด็กหญิง กนกวรรณ
มะณีรัตน์
วัดสุวรรณากร
รายงานตัวจุดที่
15070 เด็กชาย กฤษดา
ขุนจานงค์
วัดสุวรรณากร
รายงานตัวจุดที่
15071 เด็กหญิง ปาณิสรา
สุวรรณชาตรี
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
15072 เด็กหญิง นัสรีย๊ะ
มะเด็ง
ยะหริ่ง
รายงานตัวจุดที่
15074 เด็กหญิง กูอศิ ศริณดา ลอจิ
บ้านระแว้ง
รายงานตัวจุดที่
15075 เด็กหญิง ซูไฮบะห์
ตาเยะ
ยะหริ่ง
รายงานตัวจุดที่

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท สอบคัดเลือกทัว่ ไป
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี (ตัวจริง เรียงตามเลขสมัคร)
เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
15076 เด็กหญิง ปาณิสรา
ศิลาพัฒน์
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15078 เด็กหญิง สุนิสา
มะดือเร๊ะ
บ้านปากบางตาวา
รายงานตัวจุดที่
15081 เด็กหญิง รุจรดา
พ้นภัยพาล
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15084 เด็กหญิง สุนันษา
หมาดลี
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
15085 เด็กชาย ธีรศักดิ์
จองเดิม
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15086 เด็กชาย ศุภกร
หอมหวน
วรคามินอนุสรณ์
รายงานตัวจุดที่
15087 เด็กชาย อดิเทพ
นวลอินทร์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
15089 เด็กชาย นราวี
ลาเตะ
อามานะศักดิ์
รายงานตัวจุดที่
15090 เด็กชาย ธนพัตร
เขียวเข้ม
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
15093 เด็กหญิง อัณวาณี
สาแม
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
15094 เด็กชาย อับดุลอาลิฟ ยอแม
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
15097 เด็กชาย ธนวัฒน์
ไชยลาภ
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15098 เด็กหญิง กชกร
บัวทอง
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15100 เด็กชาย สิทธิโชค
แก้วมณี
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
15101 เด็กชาย สุรารักษ์
เสรี
วัดนาประดู่
รายงานตัวจุดที่
15102 เด็กชาย อนุชติ
แก้วนารี
วัดนาประดู่
รายงานตัวจุดที่
15103 เด็กหญิง สิริวรรณ
รัฒมีขจรยั่งยืน วัดนาประดู่
รายงานตัวจุดที่
15104 เด็กชาย ธีรภพ
เมฆใหม่
วัดนาประดู่
รายงานตัวจุดที่
15105 เด็กชาย ธีรภาพ
เมฆใหม่
วัดนาประดู่
รายงานตัวจุดที่
15106 เด็กหญิง จันทกานต์
นันคา
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท สอบคัดเลือกทัว่ ไป
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี (สารอง เรียงตามคะแนนสอบ)
เลขที่ เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
1
15023 เด็กชาย มูฮัมหมัดชารีฟ บากา
อามานะศักดิ์
2
15065 เด็กหญิง อภิชญา
บุญช่วย
วัดโพธิ์
3
15039 เด็กหญิง ซามีนา
สะมะแอ
บ้านกาหยี
4
15036 เด็กชาย ตันติกร
เพชรศรี
จิปิภพพิทยา
5
15069 เด็กหญิง สุพชิ ญาย์
สถาปิตานนท์
วัดสุวรรณากร
6
15007 เด็กชาย วันอารีฟ
แวหะมะ
วรคามินอนุสรณ์
7
15092 เด็กชาย อดินันท์
อินจันทร์
จ้องฮั้ว
8
15068 เด็กหญิง จุฑาภรณ์
นกจันทร์
วัดสุวรรณากร
9
15082 เด็กหญิง มลธิดา
ทองดี
ชุมชนบ้านยูโย
10 15073 เด็กชาย อภิรักษ์
ชุมมณี
จิปิภพพิทยา
11 15053 เด็กชาย พีรพัฒน์
สุวรรณแพทย์ วัดนาประดู่
12 15003 เด็กชาย ธนภัทร
ศรีญะพันธ์
ยะหริ่ง
13 15091 เด็กหญิง อัยนูน
ยะโกะ
แหลมทองอุปถัมภ์
14 15040 เด็กหญิง สิรภัทร
แซ่เฮง
อนุบาลปัตตานี
15 15005 เด็กชาย ณฐภัทร
มุกฎารัตน์
วัดมะกรูด
16 15077 เด็กชาย จิรเมธ
พันธ์แก่น
ประชุมวิทยา

รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท เขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี (ตัวจริง เรียงตามเลขสมัคร)
เลขที่ เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
1
16001 เด็กชาย วงศกร
ทองบุญชู
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
2
16002 เด็กชาย จานงค์ศกั ดิ์
กระจ่างวงศ์
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
3
16003 เด็กชาย วิสุทธิ์
สงแสง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
4
16004 เด็กหญิง นลินดา
รัตนโยธิน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งฯ
5
16005 เด็กหญิง ฟิรดาวส์
หะยีแวนาแว
รายงานตัวจุดที่
6
16006 เด็กหญิง นูร์อาอิชะห์
กูบกระบี่
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
7
16007 เด็กชาย ธีรเดช
ประเมินชัย
เทศบาล 3 บ้านปากน้า
รายงานตัวจุดที่
8
16008 เด็กหญิง จันทร์ทิพย์
ศรีพุ่มจันทร์
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
9
16009 เด็กชาย โชติพงษ์
โพธิวรรณ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
10 16010 เด็กหญิง สฤญรัตน์
สุวรรณชมภู
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
11 16011 เด็กหญิง นภัรดา
ศรีวเิ ชียร
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
12 16012 เด็กหญิง จัตตารีย์
ทรงไตรเพชร
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
13 16013 เด็กหญิง จิราวดี
แก้วนา
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
14 16014 เด็กชาย นนทวัฒน์
จองเดิม
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
15 16015 เด็กหญิง นูรฟาติน
ยูโซ๊ะ
ปัญญาวิทย์
รายงานตัวจุดที่
16 16016 เด็กหญิง ทิพานัน
เกสร
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
17 16017 เด็กหญิง วรรณ์นิดา
วงคาจันทร์
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
18 16018 เด็กหญิง ธิดารัตน์
ตาสีรักษ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
19 16019 เด็กหญิง ปิ่นเพชร
ศรีรานนต์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
20 16020 เด็กชาย ศราวุธ
มามะ
เมืองปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
21 16021 เด็กหญิง วันวิสา
ตาลสุกเรือง
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
22 16022 เด็กหญิง ศศิกานต์
มณีกลุ
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
23 16023 เด็กชาย ณัฐรัตน์
พฤกษวัลต์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
24 16024 เด็กหญิง ธัญรัต
โต๊ะบ่าหมะ
เทศบาล 3 บ้านปากน้า
รายงานตัวจุดที่
25 16025 เด็กหญิง พิชามญช์
บุญโสดากรณ์ วรคามินอนุสรณ์
รายงานตัวจุดที่
26 16026 เด็กหญิง สุดารัตน์
ใบศรี
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
27 16027 เด็กหญิง นันทิชา
จันทร์พนั ธ์
เมืองปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
28 16028 เด็กหญิง อารียา
สาอะ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
29 16029 เด็กหญิง สุดารัตน์
เกตุสุข
เมืองปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งฯ
30 16030 เด็กชาย ณัฐยศ
จิปิภพ
รายงานตัวจุดที่
31 16031 เด็กหญิง นวพร
พิสูจน์ผล
เมืองปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
32 16032 เด็กหญิง ลัดดา
วงศ์คา
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
33 16033 เด็กชาย ฮาดีฟ
จะปะกิยา
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
34 16034 เด็กหญิง พิมพ์ชนก
เสนาะจิต
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
35 16035 เด็กชาย สุริยะ
ส่งประดิษฐ์
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
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รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท เขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี (ตัวจริง เรียงตามเลขสมัคร)
เลขที่ เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
36 16036 เด็กชาย อุมาพร
ดาราโป
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
37 16037 เด็กหญิง อัสมา
กาซอ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
38 16038 เด็กชาย อภินันท์
โคพิชยั
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
39 16039 เด็กหญิง อารยา
พรหมมา
เมืองปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
40 16040 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ
เขียวขา
เมืองปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
41 16041 เด็กหญิง ฟารีตา
เจะเลาะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งฯ
42 16042 เด็กหญิง ซอฟียะห์
มะดีเยาะ
รายงานตัวจุดที่
43 16043 เด็กชาย วรัญชิต
สุขโสภา
วรคามินอนุสรณ์
รายงานตัวจุดที่
44 16044 เด็กชาย ฟิรมานน์
หะยีบากา
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
45 16045 เด็กหญิง สาธิมน
บุตรเจริญ
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
46 16046 เด็กหญิง นูรีซัน
แยนา
เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
รายงานตัวจุดที่
47 16047 เด็กชาย ชนกันต์
อนุสรางค์กลู
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
48 16048 เด็กหญิง ณัญมน
แสงสว่าง
บ้านสะบารัง
รายงานตัวจุดที่
49 16049 เด็กหญิง ตูแวนัสริน
มะเทนนิง
บ้านตันหยงลุโละ
รายงานตัวจุดที่
50 16050 เด็กหญิง อะนาตี
สาเล็ง
อามานะศักดิ์
รายงานตัวจุดที่
51 16051 เด็กหญิง นูรอาลีซา
แดเบ๊าะ
จงรักสัตย์วทิ ยา
รายงานตัวจุดที่
52 16052 เด็กหญิง พรรณนีย์
ศิลปชัย
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
53 16053 เด็กหญิง สุภาสินี
ณ ตะกัว่ ป่า
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
54 16054 เด็กชาย สิทธิศกั ดิ์
อินนุพฒ
ั น์
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
55 16055 เด็กหญิง ณฐพรรณ
ช่วยคิด
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
56 16056 เด็กหญิง ผกากรอง
นวลทอง
เทศบาล 3 บ้านปากน้า
รายงานตัวจุดที่
57 16057 เด็กหญิง อัฟนาน
หะยีเจ๊ะมะ
ปัญญาวิทย์
รายงานตัวจุดที่
58 16058 เด็กหญิง ปภาวรินทร์
เจะบือราเฮง
ตลาดปรีกี
รายงานตัวจุดที่
59 16059 เด็กชาย วรวิชญ์
วีระกะลัส
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
60 16060 เด็กหญิง โสรญา
มะแอ
ชุมชนบ้านยูโย
รายงานตัวจุดที่
61 16061 เด็กหญิง เมธาภรณ์
พุฒซ้อน
เทศบาล 3 บ้านปากน้า
รายงานตัวจุดที่
62 16062 เด็กหญิง อินทิรา
โนนทิง
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
63 16063 เด็กชาย สุภัทร
แสงทอง
วรคามินอนุสรณ์
รายงานตัวจุดที่
64 16064 เด็กหญิง อภิชญา
เขียวเข้ม
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
65 16065 เด็กหญิง กัญญ์วรา
ณ ตะกัว่ ป่า
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
66 16066 เด็กหญิง สวิชญา
แดงวัง
วรคามินอนุสรณ์
รายงานตัวจุดที่
67 16067 เด็กหญิง สุดารัตน์
จันทวิโรจน์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
68 16068 เด็กชาย วิรดาน
เจ๊ะเล๊าะ
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
69 16069 เด็กหญิง ซามียะ
บุญเรือง
เจริญศรีศกึ ษา
รายงานตัวจุดที่
70 16070 เด็กชาย วรินทร
ต่อน้อย
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
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รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท เขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี (ตัวจริง เรียงตามเลขสมัคร)
เลขที่ เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
71 16071 เด็กหญิง ทยิดา
บุญช่วย
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
72 16072 เด็กหญิง นูรรายา
สารนัย
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
73 16073 เด็กหญิง ปิณยนุช
เทียมเงิน
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
74 16074 เด็กหญิง อธิตยิ า
สวนสอน
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
75 16075 เด็กหญิง จิตรานุช
หนองหงอก
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
76 16076 เด็กชาย ภูมิพฒ
ั น์
อาลีดมี ัน
เทศบาล 3 บ้านปากน้า
รายงานตัวจุดที่
77 16077 เด็กหญิง อารียา
รัตนะวิลัย
บ้านสะบารัง
รายงานตัวจุดที่
78 16078 เด็กชาย ธีระเดช
พรรจุรัส
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
79 16079 เด็กหญิง เนตรชนก
สันติพงษ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
80 16080 เด็กหญิง เบญญาภา
ศิริวฒ
ั น์
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
81 16081 เด็กชาย พิทักษ์
วัฒนาศรีโจรน์ เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
82 16083 เด็กหญิง วริศรา
จันทสโร
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
83 16084 เด็กหญิง วรรณา
มานะสุข
อนุบาลปัตตานี
รายงานตัวจุดที่
84 16085 เด็กหญิง นิสรีน
คาบุญมา
บ้านสะบารัง
รายงานตัวจุดที่
85 16086 เด็กหญิง ชนัญชิดา
สุขคีรี
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
รายงานตัวจุดที่
86 16087 เด็กหญิง ชลธิชา
ศรีตะนิตร
วัดราษฎร์ศรัทธา
รายงานตัวจุดที่
87 16088 เด็กชาย สิรภพ
รักเกือ้
จ้องฮั้ว
รายงานตัวจุดที่
88 16089 เด็กหญิง วัลภา
ภักดีไทย
บ้านสะบารัง
รายงานตัวจุดที่
ราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี
89 16090 เด็กหญิง อรนิตา
รอดฉ้ง
รายงานตัวจุดที่
90 16091 เด็กชาย อานาวิน
มามะ
วรคามินอนุสรณ์
รายงานตัวจุดที่
91 16092 เด็กชาย อาลีฟ
อามิงโต๊ะตา
อนุบาลรือเสาะ
รายงานตัวจุดที่
92 16093 เด็กชาย อรรถพันธ์
เจะอาลี
ชุนชนบ้านยูโย
รายงานตัวจุดที่
93 16094 เด็กหญิง อรทัย
ทัศนา
บ้านสะบารัง
รายงานตัวจุดที่
94 16095 เด็กชาย ฮารีฟ
เจะอูบง
บารุงอิสลาม
รายงานตัวจุดที่
95 16096 เด็กชาย นิพฒ
ั น์สกร
นิเลาะ
ชุนชนบ้านยูโย
รายงานตัวจุดที่
96 16097 เด็กหญิง นาฟีซะห์
ชูมณี
ชุนชนบ้านยูโย
รายงานตัวจุดที่
97 16098 เด็กชาย สันติสุข
สารแสน
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
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รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี (ไม่ต้องรายงานตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2562)
เลขที่ เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
1
19001 เด็กหญิง จิราภา
สุขสาราญ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
2
19002 เด็กชาย ฟาดีนันท์
เปาะเลาะ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
3
19003 เด็กหญิง ทอฝัน
เจะและ
จ้องฮั้ว
4
19005 เด็กชาย วาเฮด
หะยีแวสะแลแม อนุบาลปัตตานี
5
19006 เด็กชาย อัฟฎ็อล
แวเด็ง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม

รายชื่อนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษเพิม่ เติม
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี
เลขที่ เลขสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ชื่อโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
1
01001 เด็กชาย ณัฐวัฒน์
เลื่อนจันทร์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รายงานตัวจุดที่
2
01002 เด็กชาย ฎานิยาล
โต๊ะหล้า
เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
รายงานตัวจุดที่
3
15083 เด็กหญิง อามาลีนา
รอกา
ปัญญาวิทย์
รายงานตัวจุดที่
4
15047 เด็กชาย ปฏิวตั ิ
จันทวงศ์
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
5
15056 เด็กชาย ธนภัทร
แก้วรุ่งศรี
จิปิภพพิทยา
รายงานตัวจุดที่
6
17001 เด็กชาย ธีระชัย
หลงสะ
จุ๋งฮั้วโซะเซียว
รายงานตัวจุดที่
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