ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ
(Competency Test For Genius) ประจาปีการศึกษา 2561
...........................................................................................................
ตามที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้
สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561
เพื่อวัดระดับความรู้ 5 วิชาหลัก ตามประกาศแล้วนั้น
ในการนี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบวัด
ความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา
2561 และให้ผู้เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้มาดาเนินการสอบ ตามวัน เวลาที่กาหนด ดังนี้
1. สอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ
วันเสาร์ ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้
เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
08.00 – 08.15 น.
รายงานตัว หอประชุม
09.00 - 10.00 น. คณิตศาสตร์
100
10.00 - 11.00 น. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100
11.00 - 12.00 น. ภาษาอังกฤษ
100
13.00 - 14.00 น วิทยาศาสตร์
100
14.00 - 15.00 น. ภาษาไทย
100
2. ประกาศผลการสอบ
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างหอประชุมโรงเรียน และทาง
เว็บไซต์โรงเรียน http://www.benjamapn.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายจุมพล
ทองใหม่)
ผู้อานวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 1 อาคาร 8 ห้อง 821
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61001 เด็กหญิง ฟิรดาวส์
ยานยา
อามานะศักดิ์
61002 เด็กหญิง นิอมั รีนา
กาหลง
อามานะศักดิ์
61003 เด็กหญิง วาสินี
วันหวัง
อามานะศักดิ์
61004 เด็กหญิง วริศรา
ประทัง
อามานะศักดิ์
61005 เด็กหญิง ชามีมี
ลาเต๊ะ
อามานะศักดิ์
61006 เด็กหญิง อามานี
แวมง
อามานะศักดิ์
61007 เด็กหญิง กูอารีซา
เสะอาลี
อามานะศักดิ์
61008 เด็กหญิง ฮาฟาวาตี
กาซอ
อามานะศักดิ์
61009 เด็กหญิง ซัรฟาอ์
แวดอเล๊าะ
อามานะศักดิ์
61010 เด็กหญิง ต่วนอิมตินาน
คาเว็ง
อามานะศักดิ์
61011 เด็กหญิง ฮาชีเราะห์
บาตูแน
อามานะศักดิ์
61012 เด็กหญิง ราฟีดา
อับดนเลาะ
อามานะศักดิ์
61013 เด็กหญิง ยาสมีน
บากา
อามานะศักดิ์
61014 เด็กหญิง ลาตีฟา
สาเมาะ
อามานะศักดิ์
61015 เด็กหญิง นัจวา
เบ็ญญากาจ
อามานะศักดิ์
61016 เด็กหญิง กูนาดียา
เสะอาลี
อามานะศักดิ์
61017 เด็กหญิง ซีรีน
ยามา
อามานะศักดิ์
61018 เด็กหญิง แวอามานี่
สุเด็น
อามานะศักดิ์
61019 เด็กหญิง มุอม์ ีนา
สียานเก็ม
อามานะศักดิ์
61020 เด็กหญิง ฮุสนา
ตาเฮ
อามานะศักดิ์
61021 เด็กหญิง ฟาเดีย
บากา
อามานะศักดิ์
61022 เด็กหญิง อันวารีย์
ปุติ
อามานะศักดิ์
61023 เด็กหญิง มุมตัซ
สาเหาะ
อามานะศักดิ์
61024 เด็กหญิง นัจมี
เจะและ
อามานะศักดิ์
61025 เด็กหญิง อัสมา
หมัดบินเฮด
อามานะศักดิ์
61026 เด็กหญิง อะนาตี
สาเล็ง
อามานะศักดิ์
61027 เด็กหญิง นูรสรี่ย์
ดอเลาะ
อามานะศักดิ์
61028 เด็กหญิง ฮานีน
บิลแสละ
อามานะศักดิ์
61029 เด็กหญิง อัฟวาร์
มะเด็ง
อามานะศักดิ์
61030 เด็กหญิง นูรอีมาน
แวมะ
อามานะศักดิ์
61031 เด็กหญิง โซฟีย๊ะห์
มีนา
อามานะศักดิ์
61032 เด็กหญิง นูรโซเฟีย
ดือราขาเดร์
อามานะศักดิ์
61033 เด็กหญิง อัสมะห์
โตะกะ
อามานะศักดิ์
61034 เด็กหญิง นูรุลซาฮีราห์
มะโระ
อามานะศักดิ์
61035 เด็กหญิง ณัชมีย์
บิณยูซูฟ
อามานะศักดิ์
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 2 อาคาร 8 ห้อง 822
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61036 เด็กหญิง โซเฟีย
อาบู
อามานะศักดิ์
61037 เด็กหญิง กิสตินาร์
อับรู
อามานะศักดิ์
วาเลาะ
61038 เด็กหญิง จัสมิน
อามานะศักดิ์
มหะมะ
61039 เด็กหญิง อัซวาณีย์
อามานะศักดิ์
มูซอดี
61040 เด็กหญิง นัสรียา
อามานะศักดิ์
ประดู่
61041 เด็กหญิง ชารีน่า
อามานะศักดิ์
คะแม
61042 เด็กหญิง นุสรีวาตี
อามานะศักดิ์
ดุลยกุล
61043 เด็กหญิง อัซรินทร์
อามานะศักดิ์
หะยีมะ
61044 เด็กหญิง นูรอิลฮาม
อามานะศักดิ์
ทักษิณาบัณฑิต
61045 เด็กหญิง ฟารีดา
อามานะศักดิ์
ลาเตะ
61046 เด็กหญิง ซูรายา
อามานะศักดิ์
ลาเตะ
61047 เด็กชาย นาดีร์
อามานะศักดิ์
เจะโวะ
61048 เด็กหญิง ฟาตีมา
อามานะศักดิ์
กุลตามา
61049 เด็กชาย อับดุลฮาฟิช
อามานะศักดิ์
โตะอาดัม
61050 เด็กหญิง แวอาอีชะห์
อามานะศักดิ์
อับรู
61051 เด็กชาย อัซฟัร
อามานะศักดิ์
บุญคง
61052 เด็กหญิง นัสรีนา
อามานะศักดิ์
นิมะ
61053 เด็กชาย นิฟาริด
อามานะศักดิ์
หาแว
61054 เด็กหญิง บีสมีล
อามานะศักดิ์
หะยีเลาะ
61055 เด็กชาย นัชมีย์
อามานะศักดิ์
อาลีมะ
61056 เด็กหญิง ซัรฟาอ์
อามานะศักดิ์
บูงอสายู
61057 เด็กชาย มูซา
อามานะศักดิ์
สวัสดิ์ชูแก้ว
61058 เด็กหญิง อาลิตตา
อามานะศักดิ์
สะเล่
61059 เด็กชาย อารีฟนี
อามานะศักดิ์
มะลี
61060 เด็กหญิง นูรอัฟนาน
อามานะศักดิ์
61061 เด็กหญิง คอยรุลอะนาม ยามา
อามานะศักดิ์
เจะและ
61062 เด็กหญิง ฟาติน
อามานะศักดิ์
นิฮะ
61063 เด็กหญิง นินาวียา
อามานะศักดิ์
มูสอ
61064 เด็กหญิง นูรูลฮาฟีกาห์
อามานะศักดิ์
กะลูแป
61065 เด็กหญิง อนิสรา
อามานะศักดิ์
แวนาแว
61066 เด็กหญิง โซฟีญา
อามานะศักดิ์
แลดูขา
61067 เด็กหญิง ลัภสรดา
อามานะศักดิ์
ดีเยาะ
61068 เด็กชาย ยาซิร
อามานะศักดิ์
สุทธาศาสน์
61069 เด็กชาย ฮารีส
อามานะศักดิ์
ลอจิ
61070 เด็กชาย ต่วนนดี
อามานะศักดิ์
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 3 อาคาร 8 ห้อง 823
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
บ้านสะบารัง
กาซอ
61071 เด็กชาย ซัมรี
บ้านสะบารัง
ดอนิ
61072 เด็กชาย ซูรายา
บ้านสะบารัง
คาบุญมา
61073 เด็กหญิง นิสรีน
บ้านสะบารัง
บุตตะ
61074 เด็กชาย กาบีช
บ้านสะบารัง
สาและ
61075 เด็กหญิง อิฟฟะ
บ้านสะบารัง
คาด์
61076 เด็กหญิง ฟิรดาว
บ้านสะบารัง
สาและ
61077 เด็กหญิง นาเดีย
บ้านสะบารัง
บุญเย็น
61078 เด็กหญิง อรวิภา
บ้านสะบารัง
แวมามะ
61079 เด็กหญิง ฟาตีนี
บ้านสะบารัง
ตานิง
61080 เด็กหญิง อารีณี
บ้านสะบารัง
อาบูลี
61081 เด็กหญิง นูรมา
บ้านสะบารัง
บุญเพชร
61082 เด็กหญิง นัสรีญา
บ้านสะบารัง
บุญเทียม
61083 เด็กหญิง วริษฐา
บ้านสะบารัง
สายทอง
61084 เด็กหญิง สุภาทิพย์
บ้านสะบารัง
เวาะเซ็ง
61085 เด็กหญิง ฟาริณี
บ้านสะบารัง
สะนิ
61086 เด็กหญิง ฟาตีฮะห์
บ้านสะบารัง
รัตนะวิลัย
61087 เด็กชาย สุริยา
บ้านสะบารัง
ตาเบะ
61088 เด็กหญิง อาริษา
บ้านสะบารัง
โตะมะ
61089 เด็กชาย อิฟฟาฮาน
บ้านสะบารัง
ยีดอเลาะ
61090 เด็กชาย อดินันท์
บ้านสะบารัง
ั ญา
ร่าหม่าน
61091 เด็กหญิง สุกญ
บ้านสะบารัง
ยูโซ๊ะ
61092 เด็กชาย โรสนิรันดร์
บ้านสะบารัง
ยูโซ๊ะ
61093 เด็กหญิง นูรนี
บ้านสะบารัง
รัตนะวิลัย
61094 เด็กหญิง อารียา
บ้านสะบารัง
บอเตาะ
61095 เด็กหญิง เจ๊ะฟาตีฮะห์
บ้านสะบารัง
แวฮามะ
61096 เด็กหญิง ฮายาตี
บ้านสะบารัง
สุรพงษ์
61097 เด็กหญิง นารีฮนั
บ้านสะบารัง
แวเล๊าะ
61098 เด็กหญิง นาซีฟา
อามานะศักดิ์
61099 เด็กชาย มูฮมั หมัดชารีฟ บากา
อามานะศักดิ์
ลาเตะ
61100 เด็กชาย นราวี
อามานะศักดิ์
เจตาภิวัฒน์
61101 เด็กชาย อดีฟ
อามานะศักดิ์
บาราเฮง
61102 เด็กชาย มูฮามัดอามีน
อนุบาลสาธิต
รตนัตยาชิคุณ
61103 เด็กชาย ภคพล
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
อาบู
61104 เด็กหญิง นารีมะห์
อัลกุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
แวสแลแม
61105 เด็กชาย ซัยดี
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 4 อาคาร 8 ห้อง 824
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
หาญณรงค์
จิปิภพพิทยา
61106 เด็กชาย เดชาธร
กาหลง
จิปิภพพิทยา
61107 เด็กชาย ชามิล
หาญใจ
จิปิภพพิทยา
61108 เด็กชาย กุลเดช
ล่ากูด
จิปิภพพิทยา
61109 เด็กหญิง กรรณิการ์
วั่นลี
จิปิภพพิทยา
61110 เด็กชาย อนวัฒน์
โทบุรี
จิปิภพพิทยา
61111 เด็กหญิง พรรพษา
ขุนเพชร
จิปิภพพิทยา
61112 เด็กหญิง อุมาวดี
เพชรช่วย
จิปิภพพิทยา
61113 เด็กชาย ฐานิกรณ์
เพชรศรี
จิปิภพพิทยา
61114 เด็กหญิง รุ่งตะวัน
มะตารี
จิปิภพพิทยา
61115 เด็กหญิง อริสา
อุสมา
จิปิภพพิทยา
61116 เด็กหญิง ปริษฐา
วงศ์กระจ่าง
จิปิภพพิทยา
61117 เด็กหญิง สาวิกา
ประสงค์สุข
จิปิภพพิทยา
61118 เด็กหญิง พรชนก
วัฒนกุล
จิปิภพพิทยา
61119 เด็กหญิง กันต์สินี
บุตรรักษ์
จิปิภพพิทยา
61120 เด็กชาย ปธานิน
วรคามินอนุสรณ์
61121 เด็กชาย มูฮมั หมัดรอซิด หะยีดามะ
สระทองพูน
วรคามินอนุสรณ์
61122 เด็กหญิง ฐิตารีย์
พ่วงตรง
วรคามินอนุสรณ์
61123 เด็กหญิง ฐิติพร
บุญโสดากรณ์
วรคามินอนุสรณ์
61124 เด็กหญิง พิชามญชุ์
น้อยน้าคา
วรคามินอนุสรณ์
61125 เด็กชาย ชนะวัฒน์
มามะ
วรคามินอนุสรณ์
61126 เด็กชาย อานาวิน
ดอเลาะ
วรคามินอนุสรณ์
61127 เด็กชาย อิมรอน
ทองพลับ
วรคามินอนุสรณ์
61128 เด็กชาย วิธวินท์
แบรอ
วรคามินอนุสรณ์
61129 เด็กหญิง ไอริณ
เลิศลาภลักขณา
วรคามินอนุสรณ์
61130 เด็กชาย สิริราช
เจะสนิ
วรคามินอนุสรณ์
61131 เด็กชาย ซอฟีร
เพชรยอด
จิปิภพพิทยา
61132 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์
แวสุหลง
จิปิภพพิทยา
61133 เด็กหญิง ฟาเดีย
ศรีสมบูรณ์
จิปิภพพิทยา
61134 เด็กหญิง ขวัญชนก
ศิริเสถียร
จิปิภพพิทยา
61135 เด็กหญิง หทัย
จันทร์ออ่ น
เจริญศรีศึกษา
61136 เด็กหญิง มลฑิรา
ตันเจริญ
อนุบาลปัตตานี
61137 เด็กหญิง ฤดีกมล
ั น์
เสนะสทธิพนั ธุ์
อนุบาลปัตตานี
61138 เด็กชาย ธนภูพฒ
ประคองเกื้อ
อนุบาลปัตตานี
61139 เด็กชาย นิธิวดี
ยอดรัก
อนุบาลปัตตานี
61140 เด็กหญิง ซาซาน่า

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
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35

รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 5 อาคาร 8 ห้อง 825
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61141 เด็กหญิง ฟิรดาวส์
กาเจ
จิปีภพพิทยา
61142 เด็กหญิง ณัฐฐาวี
วิจติ ร
จิปีภพพิทยา
61143 เด็กหญิง ปวริศา
ขวัญจุล
จิปีภพพิทยา
61144 เด็กหญิง ปิยะดา
พรหมไชย
จิปีภพพิทยา
61145 เด็กชาย พนาชัย
หลักแก้ว
จิปีภพพิทยา
จองเดิม
จิปีภพพิทยา
61146 เด็กชาย ธีรศักดิ์
61147 เด็กชาย สิทธิโชค
แก้วมณี
จิปีภพพิทยา
61148 เด็กหญิง จารุภา
สาเภาแก้ว
จิปีภพพิทยา
61149 เด็กชาย ศุภณัฐ
สุกก้อนทอง
จิปีภพพิทยา
61150 เด็กชาย รัชนาท
รักษ์นุกลุ
จิปีภพพิทยา
61151 เด็กชาย ธนวัฒน์
ไชยลาภ
จิปีภพพิทยา
61152 เด็กชาย ศอดิก
ยีดา
จิปีภพพิทยา
61153 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์
สิทธิเชนทร์
จิปีภพพิทยา
61154 เด็กหญิง ธนัญชนก
สมจิตต์
จิปีภพพิทยา
61155 เด็กหญิง ขวัญชนก
ทองแก้ว
จิปีภพพิทยา
61156 เด็กชาย สรวิศ
กู้กอ้ งเกียรติ
จิปีภพพิทยา
61157 เด็กชาย อนัน
โฉมอุภัย
จิปีภพพิทยา
61158 เด็กชาย มูฮาหมัดบุญยามีน ฮายอ
จิปีภพพิทยา
61159 เด็กหญิง เนรัญวรา
สิงหโฆษิต
จิปีภพพิทยา
61160 เด็กหญิง ณัฐณิชา
ทองเต็มแก้ว
จิปีภพพิทยา
61161 เด็กหญิง ปาทิตตา
ปานแก้ว
จิปีภพพิทยา
61162 เด็กหญิง ฐิติยา
ชาตะพล
จิปีภพพิทยา
61163 เด็กหญิง พิชญานันท์
ไชยผลอินทร์
จิปีภพพิทยา
61164 เด็กหญิง รุ้งตะวัน
อุไรรัตน์
จิปีภพพิทยา
61165 เด็กหญิง ณัฐกรณ์
คงพูล
จิปีภพพิทยา
61166 เด็กชาย เฉลิมชนม์
ทองพุม่
จิปีภพพิทยา
61167 เด็กชาย พีรภัทร
บุญมาปัญญากุล
จิปีภพพิทยา
61168 เด็กหญิง นิศรา
สาแมแน็ง
จิปีภพพิทยา
61169 เด็กหญิง นัจลา
ตาเละ
จิปีภพพิทยา
61170 เด็กหญิง วรกานต์
บุญละเอียด
จิปีภพพิทยา
61171 เด็กหญิง กัสอร
ไชบแพทย์
จิปีภพพิทยา
61172 เด็กหญิง มารีน่า
ง๊ะเจะแอ
จิปีภพพิทยา
จิปีภพพิทยา
61173 เด็กชาย อิทธิพนั ธ์
ปิน่ ทองพันธ์
61174 เด็กหญิง อิฟฟาดา
ทุยเลาะ
จิปีภพพิทยา
61175 เด็กหญิง ปาณิศา
ไพรวัลย์
จิปีภพพิทยา

เลขที่

1
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 6 อาคาร 8 ห้อง 826
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61176 เด็กหญิง ภัทรชญา
บุญแก้วพุด
จิปีภพพิทยา
61177 เด็กหญิง ณัฏฐินันท์
สิงห์ทอง
จิปีภพพิทยา
รังทอง
61178 เด็กหญิง ธนัชชา
จิปีภพพิทยา
เจริญสิน
61179 เด็กหญิง นลัทพร
จิปีภพพิทยา
ยกเส้ง
61180 เด็กชาย วัทธิกร
จิปีภพพิทยา
จันทวงศ์
61181 เด็กชาย ปฏวัติ
จิปีภพพิทยา
ศักดิ์รชากุล
จิปีภพพิทยา
61182 เด็กชาย ก้องกิดาการ
สิทธิรักษ์
61183 เด็กหญิง จิตธนา
จิปีภพพิทยา
สือแมง
61184 เด็กชาย อดิลัน
จิปีภพพิทยา
ธรรมเจริญ
61185 เด็กหญิง กชวรรณ
จิปีภพพิทยา
คงได้สิทธิ์
จิปีภพพิทยา
61186 เด็กชาย ฐิติพงศ์
อินทันแก้ว
61187 เด็กชาย อิทชิเชษฐ์
จิปีภพพิทยา
คงเพ็ชรศรี
61188 เด็กหญิง เทวิกา
จิปีภพพิทยา
ไชยสงคราม
61189 เด็กหญิง ปัญญดา
จิปีภพพิทยา
กะลูแป
61190 เด็กหญิง วรัญญา
จิปีภพพิทยา
ชูนยุ้
61191 เด็กหญิง ภัทรธิดา
จิปีภพพิทยา
ล่ากูด
61192 เด็กชาย รามดาน
จิปีภพพิทยา
ตุดเอียด
61193 เด็กหญิง สุวพิชชา
จิปีภพพิทยา
ผลจรุง
61194 เด็กหญิง กัญญาณัฐ
จิปีภพพิทยา
แวดอเลาะ
61195 เด็กหญิง อัสมา
จิปีภพพิทยา
แก้วมณี
61196 เด็กหญิง ปณัฏฎา
จิปีภพพิทยา
บัวทอง
61197 เด็กหญิง กชกร
จิปีภพพิทยา
เบ็ญอะห์มัด
61198 เด็กชาย ฟาอิส
จิปีภพพิทยา
ใหญ่กว่าวงศ์
61199 เด็กชาย ธนภัทร
จิปีภพพิทยา
ชูบุญล้อม
61200 เด็กหญิง อภิชญา
จิปีภพพิทยา
ตาเยะ
61201 เด็กชาย ชาริฟ
จิปีภพพิทยา
สุทธิมาศ
61202 เด็กหญิง ชุติกาญจน์
จิปีภพพิทยา
โพธิ์บูลย์
61203 เด็กหญิง ภคนันท์
จิปีภพพิทยา
ศิลาพัฒน์
61204 เด็กหญิง ปาณิสรา
จิปีภพพิทยา
ฤทธิ์โสม
จิปีภพพิทยา
61205 เด็กหญิง ปาณิสรา
สามะ
61206 เด็กชาย ณัฐบดินทร์
จิปีภพพิทยา
ฮะยีสามะ
61207 เด็กชาย วันไฟซอล
จิปีภพพิทยา
จันทร์ทอง
61208 เด็กหญิง กัญญาณัฐ
จิปีภพพิทยา
สวัสดิสุข
61209 เด็กหญิง จินดาพร
จิปีภพพิทยา
แก้วทอง
61210 เด็กชาย สรวิศ
จิปีภพพิทยา

เลขที่
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 7 อาคาร 8 ห้อง 827
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61211 เด็กหญิง ธมลวรรณ
ทองเอี่ยม
จิปิภพพิทยา
61212 เด็กหญิง ธันยชนก
แซ่เง่า
จิปิภพพิทยา
61213 เด็กหญิง ทัสมาภรณ์
ทองทราย
จิปิภพพิทยา
61214 เด็กหญิง ณัฐศิณี
ทองแดง
จิปิภพพิทยา
61215 เด็กหญิง พิมพ์ชนก
รัตน์น้อย
จิปิภพพิทยา
61216 เด็กหญิง ศศิวิมล
เทพเดชา
จิปิภพพิทยา
61217 เด็กหญิง วิชุตา
มุณี
จิปิภพพิทยา
61218 เด็กหญิง กานต์สินี
พระไพรี
จิปิภพพิทยา
61219 เด็กหญิง สุกญ
ั ญา
สกุลทอง
จิปิภพพิทยา
61220 เด็กชาย ธีรภัทร์
กุลวงศ์
จิปิภพพิทยา
61221 เด็กชาย อากีล
ฮูเซ็น
จิปิภพพิทยา
61222 เด็กหญิง นายีฮะห์
มะแซ
จิปิภพพิทยา
61223 เด็กชาย พศิน
เปาวะนา
จิปิภพพิทยา
61224 เด็กหญิง โสภิดา
เมียดกลม
จิปิภพพิทยา
61225 เด็กหญิง อารียา
ใบดอเลาะ
จิปิภพพิทยา
61226 เด็กหญิง ธนาภรณ์
นาคสุนทร
จิปิภพพิทยา
61227 เด็กชาย วรินธร
แก่นบุญ
จิปิภพพิทยา
61228 เด็กหญิง พศิกา
แว่นแก้ว
จิปิภพพิทยา
61229 เด็กชาย ปฏิวัติ
คงพลัด
จิปิภพพิทยา
61230 เด็กหญิง รุจรดา
พ้นภัยพาล
จิปิภพพิทยา
61231 เด็กชาย ปัญญพัฒน์
วังคีรี
จิปิภพพิทยา
61232 เด็กชาย ประพัฒน์เชษฐ์ ธรรมจิตร
จิปิภพพิทยา
61233 เด็กชาย สิรวิชญ์
สาโรจน์
จิปิภพพิทยา
61234 เด็กชาย ฟิรอซ
สาเมาะ
จิปิภพพิทยา
61235 เด็กชาย ธิติ
ไชยรัตน์ทอง
จิปิภพพิทยา
61236 เด็กชาย ทักษดนย์
นกจันทร์
จิปิภพพิทยา
61237 เด็กชาย ศรัณญ์
วิวรากานนท์
จิปิภพพิทยา
เล็มมะณี
จิปิภพพิทยา
61238 เด็กชาย วิริทธิ์พล
61239 เด็กชาย ภูมิรพี
ไชยสอง
จิปิภพพิทยา
61240 เด็กชาย พงศ์ตะวัน
มายาสัน
จิปิภพพิทยา
61241 เด็กชาย ณภัทร
ยอดทองทอง
จิปิภพพิทยา
61242 เด็กชาย กล้าณรงค์
ปุณทมุณี
จิปิภพพิทยา
61243 เด็กชาย อภิรักษ์
ชุมมณี
จิปิภพพิทยา
61244 เด็กชาย ณัฐพล
ปานสังข์
จิปิภพพิทยา
61245 เด็กหญิง วรนิษฐา
สังข์สว่าง
จิปิภพพิทยา

เลขที่
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 8 อาคาร 8 ห้อง 828
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61246 เด็กหญิง นิดารีนา
ดอเลาะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61247 เด็กชาย ศิรภัทร์
ระเหม
แหลมทองอุปถัมภ์
เบ็ญอาลี
แหลมทองอุปถัมภ์
61248 เด็กชาย นาวิน
แก้วสีออ่ น
แหลมทองอุปถัมภ์
61249 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์
ยูโซ๊ะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61250 เด็กชาย ฟัยรูซ
หมัดสารา
แหลมทองอุปถัมภ์
61251 เด็กชาย ชามิล
ลอเด็ง
แหลมทองอุปถัมภ์
61252 เด็กหญิง ยูซรอน
แวซู
แหลมทองอุปถัมภ์
61253 เด็กหญิง วันอารีนา
หะยีอาแว
แหลมทองอุปถัมภ์
61254 เด็กชาย อามีน
ศรีสุวรรณ
แหลมทองอุปถัมภ์
61255 เด็กหญิง พิชญาพร
สาและ
แหลมทองอุปถัมภ์
61256 เด็กหญิง ฟิฏเราะห์
แหลมทองอุปถัมภ์
กลั่นศิริ
61257 เด็กหญิง วนัสนันท์
แหลมทองอุปถัมภ์
ดารงศักดิ์วิรุฬห์
61258 เด็กชาย ชญากร
ตันติพงศ์
แหลมทองอุปถัมภ์
61259 เด็กชาย พรรษา
แซ่หลี
แหลมทองอุปถัมภ์
61260 เด็กหญิง บุษกร
แวเด็ง
แหลมทองอุปถัมภ์
61261 เด็กหญิง นิแวโซเฟีย
ผลสุก
แหลมทองอุปถัมภ์
61262 เด็กชาย กิตติพงศ์
ผอยผ่อง
แหลมทองอุปถัมภ์
61263 เด็กหญิง นะดา
ศรีสงเคราะห์
แหลมทองอุปถัมภ์
61264 เด็กหญิง วรัญญา
สะอะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61265 เด็กชาย เนาฟัลย์
แมะอูมา
แหลมทองอุปถัมภ์
61266 เด็กหญิง อัลวานี
เจ๊ะอาลี
แหลมทองอุปถัมภ์
61267 เด็กชาย อับรอร
สาและ
แหลมทองอุปถัมภ์
61268 เด็กชาย ซอฟวัล
บรรเลงพิน
แหลมทองอุปถัมภ์
61269 เด็กหญิง ผกาแก้ว
เพ็ชรสุข
แหลมทองอุปถัมภ์
61270 เด็กหญิง อภิปรียา
ปานเพชร
แหลมทองอุปถัมภ์
61271 เด็กหญิง ศิรพัชร
กะจิ
แหลมทองอุปถัมภ์
61272 เด็กหญิง ไรรีนี
แหลมทองอุปถัมภ์
ั น์
ทะประสิทธิ์จติ ต์
61273 เด็กชาย ภูมิพฒ
มีสุข
แหลมทองอุปถัมภ์
61274 เด็กชาย ณัฐภัทร
ทับมุด
แหลมทองอุปถัมภ์
61275 เด็กหญิง สิริวิมล
ทิพย์มณี
แหลมทองอุปถัมภ์
61276 เด็กหญิง ประภาสิริ
บุตรดี
แหลมทองอุปถัมภ์
61277 เด็กหญิง บุณณิศา
ประกอบชาติ
แหลมทองอุปถัมภ์
61278 เด็กหญิง จิรญาณ์
เข็มลาย
แหลมทองอุปถัมภ์
61279 เด็กหญิง ฉัตรชนก
หะยีอเุ ซ็ง
แหลมทองอุปถัมภ์
61280 เด็กหญิง นาดา
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 9 อาคาร 8 ห้อง 831
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
จารู
แหลมทองอุปถัมภ์
61281 เด็กชาย ฌากิสร์
ใบกาเด็ม
แหลมทองอุปถัมภ์
61282 เด็กชาย จิฟรีย์
ยีสาและ
แหลมทองอุปถัมภ์
61283 เด็กชาย นิติภูมิ
วัดเส็น
แหลมทองอุปถัมภ์
61284 เด็กชาย รัชชานนท์
เจะยอ
แหลมทองอุปถัมภ์
61285 เด็กหญิง สรัลชนก
กาเกาะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61286 เด็กชาย ซัยฟูดีน
คงบุญ
แหลมทองอุปถัมภ์
61287 เด็กชาย คมรัตน์
แหลมทองอุปถัมภ์
เกื้อขะเหร็ม
61288 เด็กชาย วาริศ
แหลมทองอุปถัมภ์
61289 เด็กชาย มูฮาหมัดอลิฟร์ อูเซ็ง
ฟองมณี
แหลมทองอุปถัมภ์
61290 เด็กหญิง นันทวรรณ
เวชรังษี
แหลมทองอุปถัมภ์
61291 เด็กชาย ณภัทร
นิเดร์หะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61292 เด็กหญิง นิฮานา
ผลส่ง
แหลมทองอุปถัมภ์
61293 เด็กหญิง ชลธิชา
ยูโซ๊ะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61294 เด็กหญิง โซฟีญา
แตหม๊ะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61295 เด็กชาย ชารีฟ
ดาโอะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61296 เด็กหญิง อามีณาย์
แยนา
แหลมทองอุปถัมภ์
61297 เด็กหญิง นิทัศนีย์
สาแล๊ะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61298 เด็กชาย ซิลมี
เจะบาการ์
แหลมทองอุปถัมภ์
61299 เด็กหญิง นุสลีนา
นิเดร์หะ
แหลมทองอุปถัมภ์
61300 เด็กหญิง นิ-นฎา
ทองปนแก้ว
แหลมทองอุปถัมภ์
61301 เด็กหญิง โสภา
เจ๊ะสะแลแม
เตรียมศึกษาวิทยา
61302 เด็กชาย ชนาวีร์
ยีดอรอแม
เตรียมศึกษาวิทยา
61303 เด็กชาย มีซาน
จินดารัตน์
วัดสุนทรวารี
61304 เด็กหญิง โชษิตา
นาวาทอง
วัดสุนทรวารี
61305 เด็กหญิง สุธาวี
อัลยุฟรี
จงรักสัตย์วิทยา
61306 เด็กหญิง ต่วนอานิส
แสงทอง
เมืองปัตตานี
61307 เด็กชาย ณัฐวุฒิ
สุวรรณแพทย์
วัดนาประดู่
61308 เด็กชาย พีรพัฒน์
แก้วนาวี
วัดนาประดู่
61309 เด็กชาย อนุชิต
เมฆใหญ่
วัดนาประดู่
61310 เด็กชาย ธีรภาพ
สงเอียด
วัดนาประดู่
61311 เด็กหญิง สุดาเกียรติ
พะพิมพ์
วัดนาประดู่
61312 เด็กหญิง สุภาภรณ์
วัดนาประดู่
รัศมีขจรยั่งยืน
61313 เด็กหญิง สิริวรรณ
เสรี
วัดนาประดู่
61314 เด็กหญิง สุรารักษ์
แก้ววิจติ ร
วัดนาประดู่
61315 เด็กหญิง ธมนวรรณ
เมฆใหญ่
วัดนาประดู่
61949 เด็กชาย ธีรภพ
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 10 อาคาร 8 ห้อง 832
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
ศิริวัฒน์
อนุบาลปัตตานี
61316 เด็กหญิง เบญญาภา
วรรณะ
อนุบาลปัตตานี
61317 เด็กหญิง คณึงนิจ
เขียวเข้ม
อนุบาลปัตตานี
61318 เด็กชาย ศุภกร
สืบสายมณีทอง
อนุบาลปัตตานี
61319 เด็กชาย แทนไท
ยังอุ่น
อนุบาลปัตตานี
61320 เด็กหญิง ณกมล
ชูแว่น
อนุบาลปัตตานี
61321 เด็กหญิง สุพชิ ชา
โกสุธรรม
อนุบาลปัตตานี
61322 เด็กชาย ธนภูมิ
เพชรยอดศรี
อนุบาลปัตตานี
61323 เด็กหญิง อภิชญา
มูฮมั หมัด
อนุบาลปัตตานี
61324 เด็กหญิง ซีมีญ่า
ศิริสภาภรณ์
อนุบาลปัตตานี
61325 เด็กชาย สิทธินนท์
อินภิรมย์
อนุบาลปัตตานี
61326 เด็กหญิง ปภาดา
อรน้อม
อนุบาลปัตตานี
61327 เด็กหญิง วริศรา
กิ้มเส้ง
อนุบาลปัตตานี
61328 เด็กหญิง พิมพ์ชนก
นันคา
อนุบาลปัตตานี
61329 เด็กหญิง จันทกานต์
พรหมหนู
อนุบาลปัตตานี
61330 เด็กหญิง วิลาสินี
คณานุรักษ์
อนุบาลปัตตานี
61331 เด็กหญิง ธัญชนก
ปานแก้ว
อนุบาลปัตตานี
61332 เด็กหญิง ณิชนันทน์
รัตน์นมุ่ น้อย
อนุบาลปัตตานี
61333 เด็กหญิง วิมลสิริ
บุญญถิร
อนุบาลปัตตานี
61334 เด็กชาย วชิรวิทย์
จ่ายวาณิชย์
อนุบาลปัตตานี
61335 เด็กชาย สิรภพ
สุเรรัตน์
อนุบาลปัตตานี
61336 เด็กหญิง ฮนัน
ชูเกิด
อนุบาลปัตตานี
61337 เด็กชาย วรวุฒิ
พ่วงขา
อนุบาลปัตตานี
61338 เด็กหญิง เตสินี
ทรัพย์ไพบูรณ์
อนุบาลปัตตานี
61339 เด็กหญิง ปุณยนุช
สะมาลา
อนุบาลปัตตานี
61340 เด็กหญิง นินาเดีย
แววทองคา
อนุบาลปัตตานี
61341 เด็กหญิง ปาณิสรา
อนุบาลปัตตานี
61342 เด็กชาย มูฮมั หมัดซูโกร สาเมาะ
สิริวัสนคุปต์
อนุบาลปัตตานี
61343 เด็กหญิง พิลาสลักษณ์
กิ้มพ้อ
อนุบาลปัตตานี
61344 เด็กชาย ปิยวิทย์
พัฒนไรสง
อนุบาลปัตตานี
61345 เด็กชาย ศุภนัฐ
หวานดี
อนุบาลปัตตานี
61346 เด็กชาย จิระวัสย์
หอมขจร
อนุบาลปัตตานี
61347 เด็กหญิง ขวัญจิรา
นินกายพัน
อนุบาลปัตตานี
61348 เด็กหญิง สุพชิ ชา
หมาดลี
อนุบาลปัตตานี
61349 เด็กหญิง สุนันษา
ชมพิบูล
อนุบาลปัตตานี
61350 เด็กหญิง สิริฉัตร
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 11 อาคาร 8 ห้อง 833
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61351 เด็กชาย รพีพฒ
ั น์
นายดิง
อนุบาลปัตตานี
61352 เด็กชาย วิธวิทย์
ดอเลาะ
อนุบาลปัตตานี
61353 เด็กหญิง ณัฐชา
สุวรรณโณ
อนุบาลปัตตานี
61354 เด็กชาย จตุพล
เพชรหัวบัว
อนุบาลปัตตานี
61355 เด็กหญิง ฐิติมา
ศรีประชุม
อนุบาลปัตตานี
61356 เด็กหญิง อาทิตยา
แสงทอง
อนุบาลปัตตานี
61357 เด็กหญิง เพชรอันดา
รักมนตรี
อนุบาลปัตตานี
61358 เด็กหญิง ชวัลรัตน์
สาระพงษ์
อนุบาลปัตตานี
61359 เด็กหญิง อริศรา
วสุศุภชัย
อนุบาลปัตตานี
61360 เด็กหญิง ศรีสุมน
มณีสังข์
อนุบาลปัตตานี
61361 เด็กชาย บัสรี
เจาะเอาะ
อนุบาลปัตตานี
61362 เด็กหญิง ปรีชญา
ถาวรจิต
อนุบาลปัตตานี
61363 เด็กชาย วงศกร
ทองบุญชู
อนุบาลปัตตานี
61364 เด็กหญิง ปิยธิดา
เพชรกลับ
อนุบาลปัตตานี
61365 เด็กหญิง ลิสดาวาตี
สะดี
อนุบาลปัตตานี
61366 เด็กชาย นะอีม
อัลอดิรีสี
อนุบาลปัตตานี
61367 เด็กหญิง สิรภัทร
แซ่เฮง
อนุบาลปัตตานี
อนุบาลปัตตานี
61368 เด็กหญิง กมลลักษณ์
ยิ้มวัลย์
61369 เด็กหญิง จีราวรรณ
สัตยกุล
อนุบาลปัตตานี
61370 เด็กชาย ชานนต์
อธิกธาดา
อนุบาลปัตตานี
61371 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา
พุฒแย้ม
อนุบาลปัตตานี
61372 เด็กชาย สิริณัฏฐ์
ปานเกษรินทร์
อนุบาลปัตตานี
61373 เด็กหญิง ปภาภัทร
อาจณรงค์
อนุบาลปัตตานี
61374 เด็กหญิง รังสิยา
อินโท
อนุบาลปัตตานี
61375 เด็กชาย นิติวนิช
พรหมบุตร
อนุบาลปัตตานี
61376 เด็กหญิง ดากานดา
เลิศทรัพย์อมร
อนุบาลปัตตานี
61377 เด็กหญิง วันสิริ
อุ่นเรือน
อนุบาลปัตตานี
61378 เด็กชาย อิทธิเดช
ขุนเพชร
อนุบาลปัตตานี
61379 เด็กหญิง พัชราวดี
เม่าทอง
อนุบาลปัตตานี
61380 เด็กชาย กนกพล
สนธิเมือง
อนุบาลปัตตานี
61381 เด็กหญิง ยัสมีน
อีบุ๊
อนุบาลปัตตานี
61382 เด็กหญิง ฟาเดีย
กาเดร์
อนุบาลปัตตานี
61383 เด็กชาย นภีป์
พลลิพงั
อนุบาลปัตตานี
61384 เด็กชาย อรรถกร
อรรถสงเคราะห์
อนุบาลปัตตานี
61385 เด็กหญิง ซาเรีย
สะรี
อนุบาลปัตตานี
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 12 อาคาร 8 ห้อง 834
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61386 เด็กชาย ศุภกิตติ์
ชูนิรันดร์
อนุบาลปัตตานี
61387 เด็กหญิง ธันยชนก
อินชะนะ
อนุบาลปัตตานี
วัฒนาพินิจสาคร
อนุบาลปัตตานี
61388 เด็กชาย ภูริน
กังพานิช
อนุบาลปัตตานี
61389 เด็กหญิง นิศาวาส
แก้วทอน
อนุบาลปัตตานี
61390 เด็กหญิง บุญญิสา
เยี่ยงพฤกษาวัลย์
อนุบาลปัตตานี
61391 เด็กชาย ปัณณ์
ทองนวลจันทร์
อนุบาลปัตตานี
61392 เด็กชาย ธีปัณ
อนุบาลปัตตานี
น้าทิพย์
61393 เด็กชาย พชร
ขุนชานาญ
อนุบาลปัตตานี
61394 เด็กชาย ชิษณุพงค์
สอนกลั่น
อนุบาลปัตตานี
61395 เด็กหญิง แอนนีต้า
เกษา
อนุบาลปัตตานี
61396 เด็กชาย สุลัยมาน
พลวรรณ
อนุบาลปัตตานี
61397 เด็กหญิง วรามน
มณีโชติ
อนุบาลปัตตานี
61398 เด็กชาย ภควัต
เบ็ญเราะฮ์มัต
อนุบาลปัตตานี
61399 เด็กชาย นิฟารีส
นิษา
อนุบาลปัตตานี
61400 เด็กหญิง นภัศวรรณ
เส็นและ
อนุบาลปัตตานี
61401 เด็กชาย แวอัคริส
ดอเลาะ
อนุบาลปัตตานี
61402 เด็กหญิง ฮัยฟาอ์
ศรีแค
อนุบาลปัตตานี
61403 เด็กหญิง พิมพ์ชนก
ภูบาลกระแสร์
อนุบาลปัตตานี
61404 เด็กหญิง ธนัชชา
ดอเลาะ
อนุบาลปัตตานี
61405 เด็กหญิง นินฐิมา
อนุบาลปัตตานี
ฉิมเกื้อ
61406 เด็กชาย ศุภโชค
อุดมเศรษฐ์
อนุบาลปัตตานี
61407 เด็กหญิง อริศรา
อนุบาลปัตตานี
61408 เด็กหญิง ปรายพิรญาณ์ ทองประดับ
สาและ
อนุบาลปัตตานี
61409 เด็กชาย เสรีภาพ
ศรีพมุ่ จันทร์
อนุบาลปัตตานี
61410 เด็กหญิง จันทร์ทิพย์
จันทโสร
อนุบาลปัตตานี
61411 เด็กหญิง วริศรา
อนุบาลปัตตานี
รังสรรค์สฤษดิ์
61412 เด็กชาย พีรวัส
แซ่โห่
อนุบาลปัตตานี
61413 เด็กหญิง พรนภัส
ศรีสุวรรณ์
อนุบาลปัตตานี
61414 เด็กหญิง สุชาสิริ
ชุมไชโย
อนุบาลปัตตานี
61415 เด็กชาย ประกฤษฎิ์
ลอดิง
อนุบาลปัตตานี
61416 เด็กชาย วันชามินทร์
บารู
อนุบาลปัตตานี
61417 เด็กหญิง นาอีฟฟ์
ศรีโยธา
อนุบาลปัตตานี
61418 เด็กหญิง เบญฐการณ์
เทพจันทร์
อนุบาลปัตตานี
61419 เด็กหญิง ฐิติวรดา
แซลีมา
อนุบาลปัตตานี
61420 เด็กหญิง ฟิรดาวส์

เลขที่

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
31
32
33
34
35

รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 13 อาคาร 8 ห้อง 835
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
กาเจ
อนุบาลปัตตานี
61421 เด็กชาย เมธี
สะแลแม
อนุบาลปัตตานี
61422 เด็กชาย ชุติเทพ
นิเลาะ
อนุบาลปัตตานี
61423 เด็กหญิง นิศรา
สวัสดี
อนุบาลปัตตานี
61424 เด็กหญิง หยาดนภา
รามศรี
อนุบาลปัตตานี
61425 เด็กชาย สุรวัศ
เบ็ญราซัค
อนุบาลปัตตานี
61426 เด็กหญิง นูรฟิรฎาวส์
หลาบหนองแสง
อนุบาลปัตตานี
61427 เด็กชาย ปัณณกร
สีสุวรรณ
อนุบาลปัตตานี
61428 เด็กหญิง กุลภัสสร์
ทรงไตรเพชร
อนุบาลปัตตานี
61429 เด็กหญิง จัตตารีย์
เพชรประวัติ
อนุบาลปัตตานี
61430 เด็กชาย เตชินท์
เกสมี
อนุบาลปัตตานี
61431 เด็กหญิง ธัญวรัตม์
บัวสุวรรณ
อนุบาลปัตตานี
61432 เด็กหญิง ชญานันท์
ดายะ
อนุบาลปัตตานี
61433 เด็กชาย นวนนโนอาห์
เพ็ชรรัตน์
อนุบาลปัตตานี
61434 เด็กหญิง ชฎาพร
บุญสีลาภ
อนุบาลปัตตานี
61435 เด็กหญิง ธิมาพร
บาเหมสะอิ
อนุบาลปัตตานี
61436 เด็กหญิง อัมมีรา
อินทกาญจน์
อนุบาลปัตตานี
61437 เด็กชาย ธนเดช
แก้วศรี
อนุบาลปัตตานี
61438 เด็กชาย ณภัทร
ดา
อนุบาลปัตตานี
61439 เด็กชาย อานัส
เอี้ยวงามดี
อนุบาลปัตตานี
61440 เด็กชาย จิรศักดิ์
บุญรัศมี
อนุบาลปัตตานี
61441 เด็กหญิง จิรัชชา
งามศรีผ่องใส
อนุบาลปัตตานี
61442 เด็กชาย กิตติกวิน
อนุบาลปัตตานี
อิ่มทัว่
61443 เด็กชาย พัทรดนย์
มั่นใจเกษตร
อนุบาลปัตตานี
61444 เด็กหญิง อามีนิลลาฮ์
กาซอ
อนุบาลปัตตานี
61445 เด็กชาย เฟาริฮาน
สุวรรณชาตรี
อนุบาลปัตตานี
61446 เด็กหญิง ปาณิสรา
ลับแสง
อนุบาลปัตตานี
61447 เด็กชาย ฟาอิส
วิภูษิตตารกุล
อนุบาลปัตตานี
61448 เด็กหญิง ธันยชนก
แสงสุวรรณ
อนุบาลปัตตานี
61449 เด็กหญิง พณณพร
ลาเตะ
อนุบาลปัตตานี
61450 เด็กชาย ฟุรกร
เจะหมิ
อนุบาลปัตตานี
61451 เด็กหญิง อานีส
หะยีมะ
อนุบาลปัตตานี
61452 เด็กหญิง นุรฟาติน
สาและ
อนุบาลปัตตานี
61453 เด็กชาย กาษิดี
ลือแบซา
อนุบาลปัตตานี
61454 เด็กหญิง ฟิรดาวส์
มณีกลุ
อนุบาลปัตตานี
61455 เด็กหญิง ศศิกานต์
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 14 อาคาร 8 ห้อง 836
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
รัตนสันต์
อนุบาลปัตตานี
61456 เด็กหญิง กิรติกานต์
กาฬแก้ว
อนุบาลปัตตานี
61457 เด็กชาย เธียรสิริ
เบญระเหม
อนุบาลปัตตานี
61458 เด็กหญิง พิชญา
วัฒนานิกร
อนุบาลปัตตานี
61459 เด็กชาย วิริชญ์
วานิชรักษ์
อนุบาลปัตตานี
61460 เด็กหญิง จิรัชยา
มหัทรโนบล
อนุบาลปัตตานี
61461 เด็กหญิง ชนิสรา
แก้วสวัสดิ์
อนุบาลปัตตานี
61462 เด็กชาย พชร
ชลพนากร
อนุบาลปัตตานี
61463 เด็กหญิง โสพิชา
ทองขวัญ
อนุบาลปัตตานี
61464 เด็กหญิง กุลชญา
แก้วขอมดี
อนุบาลปัตตานี
61465 เด็กชาย ทัศน์พล
แดงเพ็ง
อนุบาลปัตตานี
61466 เด็กหญิง ณัชชา
เม้งทอง
อนุบาลปัตตานี
61467 เด็กหญิง ภัทรนันท์
เจะปอ
อนุบาลปัตตานี
61468 เด็กชาย ชารีฟ
เกศโร
อนุบาลปัตตานี
61469 เด็กชาย กรวิชญ์
เสมอภพ
อนุบาลปัตตานี
61470 เด็กหญิง นิชนันทน์
เรืองประทุม
อนุบาลปัตตานี
61471 เด็กหญิง นันธิญา
สามะ
อนุบาลปัตตานี
61472 เด็กหญิง ซาเฮรา
เพชรรัตน์
อนุบาลปัตตานี
61473 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์
อ่อนทอง
อนุบาลปัตตานี
61474 เด็กชาย วรัญญู
แก้วบาน
อนุบาลปัตตานี
61475 เด็กชาย วิชญากรณ์
ตินตะชาติ
อนุบาลปัตตานี
61476 เด็กชาย ธีร์ธวัช
สินชู
อนุบาลปัตตานี
61477 เด็กหญิง ปิน่ ปณิดา
มานะสุข
อนุบาลปัตตานี
61478 เด็กหญิง วรรณา
แวสะแลแม
อนุบาลปัตตานี
61479 เด็กหญิง อาตีกะห์
แสงจันทร์
อนุบาลปัตตานี
61480 เด็กชาย แวนูรอัฟฟาน
บารู
อนุบาลปัตตานี
61481 เด็กหญิง ฟาตันณ์
กระแสสินธุ์
อนุบาลปัตตานี
61482 เด็กหญิง สิรวิมล
ฉิมวาส
อนุบาลปัตตานี
61483 เด็กหญิง พรจนา
บารู
อนุบาลปัตตานี
61484 เด็กหญิง ชามีมีญัสมิน
ส้มเกิด
อนุบาลปัตตานี
61485 เด็กชาย กันตพงศ์
รัตนญาติ
อนุบาลปัตตานี
61486 เด็กหญิง ธนพรรณ
อาแด
อนุบาลปัตตานี
61487 เด็กชาย ดานิช
เทพจันทร์
อนุบาลปัตตานี
61488 เด็กชาย ฐานพัฒน์
อนุบาลปัตตานี
61489 เด็กชาย มูฮมั หมัดฮานีฟ กาซอ
ลอจิ
อนุบาลปัตตานี
61490 เด็กหญิง ต่วนอัสรีนา
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 15 อาคาร 8 ห้อง 837
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61491 เด็กหญิง ชุติกาญจน์
ไชยมนตรี
อนุบาลปัตตานี
61492 เด็กชาย ชนทันต์
อนุสสรางค์ทูล
อนุบาลปัตตานี
61493 เด็กหญิง ธนพร
สันทองสังโยธิน
อนุบาลปัตตานี
61494 เด็กหญิง เพชรดาว
ทองดาว
อนุบาลปัตตานี
61495 เด็กชาย ศุภวิชญ์
สุขขวด
อนุบาลปัตตานี
61496 เด็กหญิง อรนลิน
เกษกุล
อนุบาลปัตตานี
61497 เด็กชาย กัลป์ปิติ
หนูแก้ว
อนุบาลปัตตานี
61498 เด็กหญิง ชัญญานุช
คงเส็น
อนุบาลปัตตานี
61499 เด็กหญิง อมานี
แวโต
อนุบาลปัตตานี
61500 เด็กหญิง ฮัฟเสาะ
มูซอ
อนุบาลปัตตานี
61501 เด็กหญิง ณิชกมล
เจะอามิ
อนุบาลปัตตานี
61502 เด็กชาย ถิรณัฏฐ์
คงเกิด
อนุบาลปัตตานี
61503 เด็กชาย ทนงศักดิ์
ทับมุด
อนุบาลปัตตานี
61504 เด็กชาย อิฟติซัม
หมาดเตี้ย
อนุบาลปัตตานี
61505 เด็กหญิง จันทรัตน์
อารยะทรงศักดิ์
อนุบาลดอกบัว
61506 เด็กหญิง อริญชยา
สงสังข์
อนุบาลปัตตานี
61507 เด็กหญิง ณัฐรดา
ดวงสอดศรี
อนุบาลปัตตานี
61508 เด็กชาย ปวีณ
วณิชพัฒนะ
อนุบาลปัตตานี
61509 เด็กชาย คณาพงษ์
สุวรรณราช
อนุบาลปัตตานี
61510 เด็กชาย นวภูมิ
บุญรักษ์
อนุบาลปัตตานี
61511 เด็กหญิง ณิชกานต์
ราชแก้ว
อนุบาลปัตตานี
61512 เด็กหญิง นัสรียา
โจทย์สัน
อนุบาลปัตตานี
61513 เด็กชาย กฤต
ไชยสาลี
อนุบาลปัตตานี
61514 เด็กหญิง นิธารา
หะยีวามิง
อนุบาลปัตตานี
61515 เด็กชาย มูฮมั หมัดอามีน เบญจเศรษฐ์
อนุบาลปัตตานี
61516 เด็กหญิง นูรยัสมีน
วาแม
ชุมชนวัดป่าศรี
61517 เด็กหญิง นูรุลมุมตาซ
มามุ
ชุมชนวัดป่าศรี
61518 เด็กหญิง ซีตีคอรีเยาะ
มามะ
ชุมชนวัดป่าศรี
61519 เด็กหญิง มาดีฮะห์
ปูตะ
ชุมชนวัดป่าศรี
61520 เด็กหญิง โซเฟีย
อาบู
ชุมชนวัดป่าศรี
61521 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์
ยอดชุม
ชุมชนวัดป่าศรี
61522 เด็กหญิง ตัสนีม
สาหะ
ชุมชนวัดป่าศรี
61523 เด็กชาย ซุลกิฟลี
ปิยา
ชุมชนวัดป่าศรี
61524 เด็กหญิง ต่วนนารมี
นิต๊ะ
ชุมชนวัดป่าศรี
61525 เด็กชาย ต่วนมูฮมั มัดนูรดีน นิโซะ
ชุมชนวัดป่าศรี

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
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35

รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 16 อาคาร 8 ห้อง 841
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61526 เด็กหญิง ซามียะ
บุญเรือง
เจริญศรีศึกษา
61527 เด็กหญิง เพชรนภาภรณ์ จรรยา
เจริญศรีศึกษา
เจะบือราเฮง
61528 เด็กหญิง ปสิตา
เจริญศรีศึกษา
ศิริพงษ์
61529 เด็กหญิง สุวิชญา
เจริญศรีศึกษา
สุทธิโชติ
61530 เด็กหญิง ธัญวรัตฆ์
เจริญศรีศึกษา
แพงแก้ว
61531 เด็กหญิง ศิรินันท์
เจริญศรีศึกษา
พิพธิ ภักดี
61532 เด็กหญิง พรชนก
เจริญศรีศึกษา
รัตนมาลา
61533 เด็กชาย รตนะ
เจริญศรีศึกษา
แก้วแกมทอง
61534 เด็กชาย ราเมช
เจริญศรีศึกษา
รัตนน้อย
61535 เด็กชาย นราวิชญ
เจริญศรีศึกษา
ทองแกมแก้ว
61536 เด็กหญิง อุลิสนา
เจริญศรีศึกษา
ทองเกลี้ยง
61537 เด็กชาย วิภู
เจริญศรีศึกษา
พิพธิ ภักดี
61538 เด็กหญิง พรชนก
เจริญศรีศึกษา
สืบสาย
61539 เด็กหญิง พิมพ์มาดา
เจริญศรีศึกษา
อัมพุกานน
61540 เด็กชาย ธนกร
เจริญศรีศึกษา
สัตยกุล
61541 เด็กชาย ชวกร
เจริญศรีศึกษา
สุวรรณถาวร
61542 เด็กหญิง สิริรัตน์
เจริญศรีศึกษา
เพ็ชรภิมล
61543 เด็กหญิง สุพชิ ชา
เจริญศรีศึกษา
ชูสินธ์
61544 เด็กหญิง สิริวิมล
เจริญศรีศึกษา
ขวัญพัทลุง
61545 เด็กชาย กันตินันท์
เจริญศรีศึกษา
แก้วประกาศ
61546 เด็กหญิง อรไพลิน
เจริญศรีศึกษา
ดาสิน
61547 เด็กหญิง กันติชา
เจริญศรีศึกษา
ทรงเดชะ
61548 เด็กหญิง ณัฐกฤตา
เจริญศรีศึกษา
แวกูโน
61549 เด็กชาย สเตฟาน
เจริญศรีศึกษา
เอื้อนมงคล
61550 เด็กชาย ณภัทร
เจริญศรีศึกษา
สุคาแปง
61551 เด็กหญิง ศุพสิ รา
เจริญศรีศึกษา
อังกุระ
61552 เด็กชาย พิตรพิบูล
เจริญศรีศึกษา
คงถาวร
61553 เด็กชาย ธมธนา
เจริญศรีศึกษา
นุชเนือ่ ง
61554 เด็กชาย ภาคภูมิ
เจริญศรีศึกษา
รัตนอุดม
61555 เด็กชาย อนุพงษ์
เจริญศรีศึกษา
เล็มมณี
บ้านโคกโพธิ์
61556 เด็กหญิง ชลาษา
มามะ
เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
61557 เด็กชาย ฮุมาน
สงเกลี้ยง
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
61558 เด็กหญิง พรลภัส
แก้วเฉลิม
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
61559 เด็กชาย เขมนันท์
เพชรยอด
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
61560 เด็กชาย ณัฐพล
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 17 อาคาร 8 ห้อง 842
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
ดามะ
บ้านท่าน้า
61561 เด็กชาย อับดุลฮาลิม
เจะเงาะ
บ้านท่าน้า
61562 เด็กหญิง นูรซูมัยยะห์
ยอนิ
บ้านท่าน้า
61563 เด็กหญิง ซัลวา
วาเต๊ะ
บ้านท่าน้า
61564 เด็กชาย นิอสั รีน
ดือราซอ
บ้านท่าน้า
61565 เด็กชาย มูฮมั ดฟาอี
อีแต
บ้านท่าน้า
61566 เด็กชาย อิรฟาน
ยูโซ๊ะ
บ้านท่าน้า
61567 เด็กชาย กีรฟาน
แน็ง
บ้านท่าน้า
61568 เด็กหญิง อาริสา
บ้านท่าน้า
61569 เด็กชาย มูฮมั หมัดชารีฟ เต๊ะ
ปูเตะ
บ้านท่าน้า
61570 เด็กหญิง นูรีมาน
กูสา
บ้านท่าน้า
61571 เด็กชาย ต่วนรอฟีอยี ์
บือราเฮง
บ้านท่าน้า
61572 เด็กชาย อามีน
หะยีหะมะ
บ้านท่าน้า
61573 เด็กชาย ซุบฮี
แนง
บ้านท่าน้า
61574 เด็กชาย อับดุลฮากิม
เจ๊ะเล๊าะ
บ้านท่าน้า
61575 เด็กหญิง ซารีฮา
ดือราแม
บ้านท่าน้า
61576 เด็กชาย อาลียะ
สาอะ
บ้านท่าน้า
61577 เด็กหญิง มัยซาระห์
มูยา
บ้านท่าน้า
61578 เด็กหญิง ฟิรเดาซ์
ยือฆา
บ้านท่าน้า
61579 เด็กชาย อัฟฎอล
กูโน
บ้านท่าน้า
61580 เด็กหญิง สุไรดา
นิเดร์หะ
ยะหริ่ง
61581 เด็กหญิง นิจสั มิน
เจะเฮาะ
ยะหริ่ง
61582 เด็กหญิง อัซวาณี
ลาเตะ
ยะหริ่ง
61583 เด็กหญิง นูรไอนี
อาแว
ยะหริ่ง
61584 เด็กหญิง อาตีลา
อันทานุวงค์
ยะหริ่ง
61585 เด็กหญิง อัษมาวีร์
หะยีสือแม
ยะหริ่ง
61586 เด็กหญิง มาดีนะฮ์
สมสนิท
ยะหริ่ง
61587 เด็กหญิง อาทิมา
กูวิง
ยะหริ่ง
61588 เด็กหญิง นูเรน
มามะ
ยะหริ่ง
61589 เด็กหญิง นูรฮายาตี
อับดุลเลาะ
ยะหริ่ง
61590 เด็กหญิง นูรมีฎียาฟ
เจะมะ
ยะหริ่ง
61591 เด็กชาย นูรมา
หะยีสาเมาะ
ยะหริ่ง
61592 เด็กหญิง นุรอัซมีร์
ศรีญะพันธ์
ยะหริ่ง
61593 เด็กชาย ธนภัทร
นิวัฒน์สวัสดิ์
ยะหริ่ง
61594 เด็กชาย พุทธมนต์
จันพงค์
บ้านท่าข้าม
61595 เด็กหญิง ธนภรณ์
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 18 อาคาร 8 ห้อง 843
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61596 เด็กหญิง ธิดารัตน์
รักชาติ
วรคามินอนุสรณ์
61597 เด็กหญิง ฟิรเดาว์
ยูนุ
วรคามินอนุสรณ์
61598 เด็กชาย จักรพงศ์
พุทธรักษา
วรคามินอนุสรณ์
61599 เด็กหญิง จิณณ์วรา
อุ่นเรือง
วรคามินอนุสรณ์
61600 เด็กชาย กฤษฏาพร
ศรีสุวรรณ
วรคามินอนุสรณ์
61601 เด็กชาย ปภังกร
ชัยวนนท์
วรคามินอนุสรณ์
61602 เด็กชาย โซเฟียน
ซาซู
วรคามินอนุสรณ์
61603 เด็กชาย วรัญชิต
สุขโอภา
วรคามินอนุสรณ์
61604 เด็กชาย วันอารีฟ
แวหะมะ
วรคามินอนุสรณ์
61605 เด็กชาย เทียนชัย
คงสมบูรณ์
วรคามินอนุสรณ์
61606 เด็กชาย ฟัรฮาน
หะยียูโซะ
วรคามินอนุสรณ์
61607 เด็กชาย ณิชชยา
ดาราลัญจ์
วรคามินอนุสรณ์
61608 เด็กชาย สวิชญา
แดงวัง
วรคามินอนุสรณ์
61609 เด็กชาย ศุภกร
หอมนวล
วรคามินอนุสรณ์
61610 เด็กชาย พัทธดนย์
จารุประสิทธิ์
วรคามินอนุสรณ์
61611 เด็กชาย รัชชานนท์
แก้วน้อย
วรคามินอนุสรณ์
61612 เด็กชาย นนภัทร
อุษาสุมงคล
วรคามินอนุสรณ์
61613 เด็กหญิง ภัคจิรา
ขุนไลย
วรคามินอนุสรณ์
61614 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา
อรุณสวัสดิ์
วรคามินอนุสรณ์
61615 เด็กหญิง ฟิรดาว
อาแว
วรคามินอนุสรณ์
61616 เด็กหญิง สุรัสวดี
พรหมแก้ว
วรคามินอนุสรณ์
จุลวรรณา
วรคามินอนุสรณ์
61617 เด็กชาย ศักดิ์วรินทร์
61618 เด็กชาย สุภัทร
แสงทอง
วรคามินอนุสรณ์
61619 เด็กชาย อธิป
สะแปอิง
วรคามินอนุสรณ์
61620 เด็กชาย เมธิชัย
สุวรรณจารัส
วรคามินอนุสรณ์
61621 เด็กหญิง วราภรณ์
ทองคา
วรคามินอนุสรณ์
61622 เด็กชาย กุลฎิศ
ตันเจริญ
วรคามินอนุสรณ์
61623 เด็กชาย อดิศร
สาเมาะ
วรคามินอนุสรณ์
61624 เด็กหญิง ฟ้าใส
ใบเกตุ
วรคามินอนุสรณ์
61625 เด็กหญิง มนัสนันท์
เพชรกลับ
วรคามินอนุสรณ์
61626 เด็กชาย ปริญญา
หมัดแหละ
วรคามินอนุสรณ์
61627 เด็กชาย อธิวัฒน์
ทรัพย์อนันต์
วรคามินอนุสรณ์
61628 เด็กชาย ชนกานต์
พรหมสุข
วรคามินอนุสรณ์
61629 เด็กชาย โซเฟียน
แยนา
วรคามินอนุสรณ์
61630 เด็กชาย มุคลิซ
บากา
วรคามินอนุสรณ์
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 19 อาคาร 8 ห้อง 844
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61631 เด็กหญิง รสกร
เส้งเซ่ง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61632 เด็กหญิง ณัฐหทัย
ไชยภักดี
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61633 เด็กหญิง ฟริดาวส์
อาแว
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61634 เด็กชาย วชิรวิทย์
จินตานุสาธ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61635 เด็กหญิง อัฟอาน
สาเม๊าะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61636 เด็กหญิง นูรตัสนีม
อูมาร์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61637 เด็กชาย ฮานิส
ปัตตานี
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61638 เด็กหญิง วรรณฟิห์ริน
แวมามะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61639 เด็กหญิง ฟารีดา
เจาะเลาะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61640 เด็กหญิง สุพชิ ญา
แปะกุ่ย
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61641 เด็กชาย ภควัฒน์
แก้วเขียว
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61642 เด็กหญิง อาภารัตน์
ขุนขาว
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61643 เด็กหญิง อารียา
สะมาแอ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61644 เด็กหญิง อิมตินาน
หะยีอาแซ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61645 เด็กหญิง นันท์นภัส
แสงทอง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61646 เด็กหญิง ธามาศ
คาสุวรรณ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61647 เด็กชาย ดานิช
เจ๊ะกาเดย์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61648 เด็กหญิง รมิตา
ชูมนต์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61649 เด็กหญิง โศภิสรา
บุญธรรม
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61650 เด็กหญิง ศิวาภรณ์
เพ็งศรี
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61651 เด็กชาย มูฮมั หมัดอาเซร หะยีหามะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61652 เด็กหญิง กัญญานัฐ
สดากร
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61653 เด็กหญิง ทอฟัน
นาคทอง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61654 เด็กชาย ฟิตฏรี
ชมฉาย
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61655 เด็กหญิง นาริศรา
น้าจันทร์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61656 เด็กชาย อาบีดีน
เยญากาจ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61657 เด็กชาย ธนฬตร
เขียวเข้ม
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61658 เด็กหญิง นฟิตดาว
วาเฮง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61659 เด็กหญิง รมณ
อัศวะเดชากุล
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61660 เด็กหญิง ฐิตินันต์
โทบุรี
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61661 เด็กชาย วันอาดิล
แวอาแซ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61662 เด็กหญิง ชลธิรา
แวเตะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
สงแสง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61663 เด็กชาย วิสุทธิ์
61664 เด็กหญิง ปิยนันท์
คงเทพ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61665 เด็กชาย ภูเบศ
ปัานสังข์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 20 อาคาร 8 ห้อง 845
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61666 เด็กหญิง บุณยานุช
แซ่ต่ัน
61667 เด็กชาย บัสรี
กามะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
แสงสิน
61668 เด็กหญิง นิตยา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
แก้ววิไลย
61669 เด็กหญิง กนกวรรณ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
เพชรหัวบัว
61670 เด็กหญิง นภัสสร
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
เซาะแม
61671 เด็กหญิง นภัสนันท์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
อาแว
61672 เด็กหญิง อัฟนาน
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
อีมัน
61673 เด็กหญิง อนิสา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
อินเกลี้ยง
61674 เด็กชาย ธนภัทร
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
ผ่องอาไพ
61675 เด็กหญิง สุภัสสรา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
เวาะมะ
61676 เด็กหญิง นูรนาซีฟา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
กาซอ
61677 เด็กหญิง อัสมา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
แวนาแว
61678 เด็กหญิง ฟารีดา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
กลิ่นน้าหอม
61679 เด็กชาย ตันติกะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
มะกูวิง
61680 เด็กหญิง อัศมารินทร์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
อักษรสมบัติ
61681 เด็กชาย ชญาริฒณ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
มาหะมะ
61682 เด็กหญิง นัสรีย์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
วีระกะลัส
61683 เด็กชาย วรวิชญ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
คาระวะ
61684 เด็กชาย สุทธวิชญ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
โพธิวรรณ
61685 เด็กชาย โชติพงษ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
อุสาย
61686 เด็กชาย กิตติศักดิ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
ดิษฐ์เอม
61687 เด็กชาย เขมเทพ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
สีทับทิม
61688 เด็กหญิง สุพชิ ญา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
ทองกาวแก้ว
61689 เด็กชาย พงศกร
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
จันทร์แก้ว
61690 เด็กหญิง ปวริศา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
ดรที
61691 เด็กหญิง พลอยไพริน
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
จงสุพรรณพงศ์ เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61692 เด็กชาย จิรโชติ
ดานิล
61693 เด็กชาย ภูวิช
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
มณีม่งั คั่ง
61694 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
สุวรรณชมภู
61695 เด็กหญิง สฤญวัตน์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
แต้มแก้ว
61696 เด็กหญิง ธัญจันทร์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
เปาะมะ
61697 เด็กชาย ริดฎวล
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
โทวาท
61698 เด็กหญิง ณัฐธิดา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
เลื่อนจันทร์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61699 เด็กชาย ณัฐวัฒน์
หะแว
61700 เด็กหญิง บัสมีน
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
สาและ
61950 เด็กหญิง รอยยาน
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 21 อาคาร 8 ห้อง 846
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
พรประทาน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61701 เด็กหญิง วาทินี
คงเมือง
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61702 เด็กหญิง ชฎาทิพย์
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
กูบกระบี่
61703 เด็กหญิง นูร์อาชีชะห์
วัฒนาศรีโรจน์ เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61704 เด็กชาย พิทักษ์
บัวปาน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61705 เด็กหญิง อัจฉรา
ดาราโป
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61706 เด็กหญิง อุมาพร
บุญช่วย
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61707 เด็กหญิง ทยิดา
วงศ์คา
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61708 เด็กหญิง ลัดดา
สาอะ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61709 เด็กหญิง อารียา
โนนทิง
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61710 เด็กหญิง อินทิรา
สอนนรินทร์
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61711 เด็กชาย ธเนศ
ใบศรี
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61712 เด็กหญิง สุดารัตน์
รัตนโยธิน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61713 เด็กหญิง นลินดา
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
ณ ตะกั่วป่า
61714 เด็กหญิง สุภาสินี
สุขคีรี
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61715 เด็กหญิง ชนัญธิดา
หนองหงอก
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61716 เด็กหญิง จิตรานุช
พรหมโคตร
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61717 เด็กชาย จิรกร
ตาลสุกเรือง
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61718 เด็กหญิง วันวิสา
ต่อน้อย
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61719 เด็กชาย วรินทร
กามะ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61720 เด็กชาย ยุสรีย์
ส่งประดิษฐ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61721 เด็กชาย สุริยะ
ฤทธิมณี
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61722 เด็กหญิง นิอซั วาณีย์
เกษร
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61723 เด็กหญิง ทิพานัน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61724 เด็กชาย มูฮาหมัดอามีน ดอแก
กระจ่างวงค์
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61725 เด็กชาย จานงค์ศักดิ์
สุขสาราญ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61726 เด็กหญิง จิราภา
เสนาะจิต
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61727 เด็กหญิง พิมพ์ชนก
พรประสิทธิ์
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61728 เด็กหญิง เสาวณีย์
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61729 เด็กชาย มูฮมั หมัดอิมรอน เตาะมะ
ชูแว่น
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61730 เด็กชาย วชิทิย์
แซ่เจี่ยง
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61731 เด็กชาย ศุภวิชญ
ศิลปชัย
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61732 เด็กหญิง พรรณนีย์
หะยีสาแม
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
61733 เด็กหญิง ยุสรอ
จิตรเพชร
บ้านท่าข้าม
61734 เด็กหญิง อารยา
บุญอินสุข
บ้านท่าข้าม
61735 เด็กชาย สิทธิกรณ์
ลือแมะ
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
61951 เด็กหญิง มัสนีย์
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 22 อาคาร 8 ห้อง 847
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
จันทวิโรจน์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61736 เด็กหญิง สุดารัตน์
เจ๊ะม๊ะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61737 เด็กหญิง ฮัซวานี
แยนา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61738 เด็กชาย ฆอยเดย์
กาเซง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61739 เด็กหญิง อารีฟะห์
ตาสีรักษ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61740 เด็กหญิง ธิดารัตน์
ยศศิริ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61741 เด็กชาย สรวิทย์
อักษรสมบัติ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61742 เด็กชาย กัณธนา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61743 เด็กหญิง พิชญากาญจน์ มะเริงสิทธิ์
บาราเฮง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61744 เด็กหญิง ซอฟา
พงศ์นภากร
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61745 เด็กหญิง นภาพร
ใสบริสุทธิ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61746 เด็กชาย อัษฎาวุธ
ศิรีรานนท์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61747 เด็กหญิง ปิน่ เพชร
ชูกลิ่น
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61748 เด็กชาย ธีรเทพ
อุชัย
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61749 เด็กชาย บารมี
เมืองรื่น
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61750 เด็กชาย ชายต
แก้วเจริญ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61751 เด็กชาย ชนะพล
จินวรรณ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61752 เด็กหญิง ณิชาการต์
สมหวัง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61753 เด็กหญิง ณิชนันทน์
อาแว
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61754 เด็กหญิง ซีตีฟาตีเมาะ
บากา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61755 เด็กหญิง ซาฟียะห์
ปลอดทอง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61756 เด็กหญิง กานต์ธิดา
เบญลอฮ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61757 เด็กหญิง หะนีพ
แดงแก้ว
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61758 เด็กหญิง พัทธมน
ฉิมทัพ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61759 เด็กหญิง ณฐพร
แวฮามะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61760 เด็กหญิง อุรัสยา
วงศ์แพทย์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61761 เด็กชาย ธิติ
แวและ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61762 เด็กชาย อัลฟาริส
เผ่าจินดา
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61763 เด็กชาย เอกภาวี
บารุงพงศ์
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61764 เด็กชาย ศรัณ
แสนทวีสุข
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61765 เด็กชาย พีรวิชญ์
หะยีแวนาแว
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61766 เด็กหญิง อันดา
บุตรตะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
61767 เด็กชาย อนัตน์ทศักดิ์
คงด้วง
วัดสุนทรวารี
61768 เด็กชาย ภูพริ ัฐ
สุจติ โต
วัดสุนทรวารี
61769 เด็กชาย ธนพล
เพชรรัตน์
วัดสุนทรวารี
61770 เด็กชาย ปรวิทย์
สิเดะ
61952 เด็กหญิง ตัสนีม
บ้านมะพร้าวต้นเดียว

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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26
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34
35
36

รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 23 อาคาร 8 ห้อง 848
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
ดะกา
มัสยิดตะลุบัน
61771 เด็กชาย อานัส
หะยีมะสาและ
มัสยิดตะลุบัน
61772 เด็กชาย เซากัต
มัสยิดตะลุบัน
61773 เด็กชาย มูฮมั หมัดอามีน เย็ง
หะมะ
มัสยิดตะลุบัน
61774 เด็กชาย นูรฮานูดีน
แวกะจิ
มัสยิดตะลุบัน
61775 เด็กชาย นัศรูน
เบ็ญอุศมาน
มัสยิดตะลุบัน
61776 เด็กหญิง นุร์อมี าน
วาบา
มัสยิดตะลุบัน
61777 เด็กหญิง นิอมั นา
เจ๊ะสะแม
มัสยิดตะลุบัน
61778 เด็กหญิง นูรไฮดา
เจะอาแว
มัสยิดตะลุบัน
61779 เด็กหญิง นูรฮาซามี
ดอเลาะ
มัสยิดตะลุบัน
61780 เด็กหญิง นูรีอนั
กาซอ
มัสยิดตะลุบัน
61781 เด็กหญิง จัฟณีย์
วาแฮ
มัสยิดตะลุบัน
61782 เด็กหญิง ฟัรฮานะห์
สาเม๊าะ
มัสยิดตะลุบัน
61783 เด็กหญิง นูรเดียนาร์
อาแว
มัสยิดตะลุบัน
61784 เด็กหญิง นูรฮัยฟาร์
ปูเตะ
มัสยิดตะลุบัน
61785 เด็กหญิง ทัศนีม
วอแฮ
มัสยิดตะลุบัน
61786 เด็กหญิง ฟัรซานะฮ์
ปูเต๊ะ
มัสยิดตะลุบัน
61787 เด็กหญิง นาสูฮา
ดงมูซอ
มัสยิดตะลุบัน
61788 เด็กหญิง นุรมี
มาหะมะ
มัสยิดตะลุบัน
61789 เด็กหญิง นูรนาดาย์
หะยีสือแม็ง
มัสยิดตะลุบัน
61790 เด็กหญิง อามีเน๊าะ
มาหะมะ
มัสยิดตะลุบัน
61791 เด็กหญิง ฮูดา
แลรอซา
มัสยิดตะลุบัน
61792 เด็กหญิง ดุราเราะห์
สแลแม
มัสยิดตะลุบัน
61793 เด็กหญิง อิฮซ์ าน
เจะเตะ
มัสยิดตะลุบัน
61794 เด็กหญิง มูซัมมิล
เปาะซา
มัสยิดตะลุบัน
61795 เด็กหญิง สุวาณี
ฮาแวปูเตะ
มัสยิดตะลุบัน
61796 เด็กหญิง จีฮาน
หะแวกะจิ
มัสยิดตะลุบัน
61797 เด็กหญิง นูรุลนูฮาร์
บาโง
มัสยิดตะลุบัน
61798 เด็กหญิง มูนาร์ดียา
เปาะอิ
มัสยิดตะลุบัน
61799 เด็กหญิง นัสรีน
หะยีแวบูละ
มัสยิดตะลุบัน
61800 เด็กหญิง นูรมี
หะยีมูซอ
มัสยิดตะลุบัน
61801 เด็กหญิง นูรุลอีมัล
เจ๊ะอาลี
มัสยิดตะลุบัน
61802 เด็กหญิง อภิยดา
มัสยิดตะลุบัน
หาฤทธิ์
61803 เด็กหญิง โรสมินตรา
สุหลง
มัสยิดตะลุบัน
61804 เด็กหญิง ซีตีมูนาวีรา
มูซอ
มัสยิดตะลุบัน
61805 เด็กหญิง เดียนา
สุหลง
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
61953 เด็กหญิง สุรัยยา

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 24 อาคาร 4 ห้อง 412
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61806 เด็กหญิง นูรุลอัยน์
โต๊ะน๊ะ
เทศบาล5บ้านกาหยี
คงทน
อนุบาลปัตตานี
61807 เด็กชาย ณัฐชพล
เกตุสุข
เมืองปัตตานี
61808 เด็กหญิง สุดารัตน์
สายจันทร์
อนุบาลปัตตานี
61809 เด็กชาย จีรพัฒน์
สาแม
เมืองปัตตานี
61810 เด็กหญิง อามีรา
แก่นจันทร์
อนุบาลปัตตานี
61811 เด็กชาย กลวัชร
จันดารา
เมืองปัตตานี
61812 เด็กชาย จตุภัทร์
กาญจนเพชร
อนุบาลปัตตานี
61813 เด็กหญิง วีรญา
อาลี
เมืองปัตตานี
61814 เด็กหญิง นูรฮาซานะห์
แสงสุวรรณ์
อนุบาลปัตตานี
61815 เด็กชาย ศุภณัฐ
จันทร์พนั ธ์
เมืองปัตตานี
61816 เด็กหญิง นันทิชา
ศิลาลาย
อนุบาลปัตตานี
61817 เด็กชาย ฐิติพงศ์
เมืองปัตตานี
61818 เด็กชาย มูฮาหมัดฮาลามีน คงแก้ว
อนุบาลปัตตานี
สิษฐ์ธนชา
61819 เด็กหญิง ษิญดา
มากหลาย
เมืองปัตตานี
61820 เด็กหญิง พิมพิลา
เพชรนุย้
อนุบาลปัตตานี
61821 เด็กชาย กันติธาดา
เมืองปัตตานี
61822 เด็กชาย มูฮมั หมัดอิบรอน คงแก้ว
อิ่มทัว่
อนุบาลปัตตานี
61823 เด็กชาย ทักษ์ดนัย
ธรรมเนียม
เมืองปัตตานี
61824 เด็กหญิง ศิริพร
คงทาวร
อนุบาลปัตตานี
61825 เด็กชาย ปาฏิโมกข์
ติเมาะ
เมืองปัตตานี
61826 เด็กหญิง ฮายาตี
ไฝสีทอง
อนุบาลปัตตานี
61827 เด็กชาย สัณหณัฐ
ยามิรูเด็ง
จงรักสัตย์วิทยา
61828 เด็กชาย กูกอฟฟารี่
บุญทองศรี
อนุบาลปัตตานี
61829 เด็กชาย รัชชานนท์
แมะ
จงรักสัตย์วิทยา
61830 เด็กหญิง วีซาม
อนุบาลปัตตานี
จาเริญรักษ์
61831 เด็กหญิง เมธาวี
รูมิง
จงรักสัตย์วิทยา
61832 เด็กหญิง อัสมาอ์
หวันกะมา
อนุบาลปัตตานี
61833 เด็กชาย วันอันวา
ตอแลมา
จงรักสัตย์วิทยา
61834 เด็กชาย ฟุรกอน
พรหมจรรย์
อนุบาลปัตตานี
61835 เด็กชาย สรธวัฒน์
จงรักสัตย์วิทยา
61836 เด็กชาย มูฮมั หมัดฮาบิบ ลือแบซา
กาฬแก้ว
อนุบาลปัตตานี
61837 เด็กชาย ปรัตถกร
มะเซ็ง
จงรักสัตย์วิทยา
61838 เด็กหญิง รุสนีย์
จงรักสัตย์วิทยา
เบ็ญฮาวัน
61839 เด็กชาย ดานิช
พรหมศิริ
อนุบาลปัตตานี
61840 เด็กชาย กิตติภพ
ดอเล็ง
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
61954 เด็กหญิง โซเฟีย

เลขที่

1
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 25 อาคาร 4 ห้อง 413
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
จาระเวชสาร
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61841 เด็กหญิง ศิริยา
พรหมโชติ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61842 เด็กหญิง มินทร์ภู
เทียรแสวงบุญ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61843 เด็กหญิง ศิริภัสสร
เกตุเรน
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61844 เด็กชาย สิริภพ
ศิลาลาย
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61845 เด็กชาย ชากร
รัตนศิธร
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61846 เด็กชาย ณภัทร
สุวรรณดารา
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61847 เด็กหญิง นัซนีนญา
มูดอ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61848 เด็กหญิง บัดเดรีย
ภูยุทธานนท์
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61849 เด็กชาย ปริชญ์
หลีเส็น
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61850 เด็กหญิง อณิสตา
ไชยกิจ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61851 เด็กชาย ปกป้อง
บุญกุล
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61852 เด็กชาย คณาสิฐ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
กนกเหมพันธ์
61853 เด็กชาย ชุกรัณ
เสียมไหม
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61854 เด็กชาย หฤษฎ์
ดาวเงินตระกูล
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61855 เด็กหญิง กรวรรณ
นุน่ ประดิษฐ์
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61856 เด็กชาย มานน
เจษฎาวุฒิกลุ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61857 เด็กชาย นรเศรษฐ์
พรทิพท์
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61858 เด็กหญิง ฐานิกา
ไค่นนุ่ นา
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61859 เด็กชาย ศุภกฤต
ชินดือเระ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61860 เด็กชาย รัฐนันท์
หวั่นเซ่ง
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61861 เด็กชาย ฟาอิซ
ไชยแพทย์
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61862 เด็กชาย อรรถชัย
เง๊าะ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61863 เด็กชาย นาอิฟ
เปาะเลาะ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61864 เด็กชาย ฟาดีนันท์
ยอแม
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61865 เด็กชาย อับดุลอาลิฟ
พันธ์พฤกษ์
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61866 เด็กหญิง นภสร
สายวารี
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61867 เด็กชาย อาริฟ
กามะ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61868 เด็กหญิง ซาฮาร์
ภาณุโชติมนตรีณ์ อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61869 เด็กชาย กฤตก์วรสรน์
ค้าชู
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61870 เด็กชาย ศิริศักดิ์
ก้อนแก้ว
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61871 เด็กหญิง เพ็ญภัทรา
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
มาเพ็ง
61872 เด็กหญิง ญาดา
สุวรรณเรืองศรี
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61873 เด็กหญิง ชลัญธร
หะยีสมาแอ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61874 เด็กชาย กัณรีซูวัน
คามณี
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61875 เด็กหญิง สุพรรณากร
นอบแก้ว
บ้านทุง่ น้าข้าว
61876 เด็กหญิง รินรชา
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 26 อาคาร 4 ห้อง 414
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61877 เด็กชาย อภิเดช
หมวกเปีย
จิปิภพพิทยา
61878 เด็กชาย จิตติพงศ์
เพชรนุย้
จิปิภพพิทยา
61879 เด็กชาย ภูมิพฒ
ั น์
แดงเงิน
จิปิภพพิทยา
61880 เด็กชาย ปรัตถกร
พลนิกร
จิปิภพพิทยา
61881 เด็กชาย ณดนฐ์
เอียดมาอ่อน
จิปิภพพิทยา
61882 เด็กหญิง นิโลบล
หนูเมือง
บ้านโคกโพธิ์
61883 เด็กหญิง ฟิรฮาน
ยูโซะ
มัสญิดตะลุบัน
61884 เด็กหญิง มุสลีมาห์
อาลี
มัสญิดตะลุบัน
61885 เด็กหญิง อูลยา
เด็งนิ
มัสญิดตะลุบัน
61886 เด็กหญิง ลิลมีรัน
ซาหะ
มัสญิดตะลุบัน
61887 เด็กหญิง นัซมีย์
เจะมะ
มัสญิดตะลุบัน
61888 เด็กหญิง รอซาณ
สามะ
มัสญิดตะลุบัน
61889 เด็กหญิง นูรุลฮูดา
ลาเตะ
มัสญิดตะลุบัน
61890 เด็กหญิง รุสลีดา
อาแซ
มัสญิดตะลุบัน
61891 เด็กหญิง นิฟริ ดาวส์
เปาะตีเมาะ
มัสญิดตะลุบัน
61892 เด็กหญิง ฟัรฮะห์
กะจิ
มัสญิดตะลุบัน
61893 เด็กหญิง ซีรีน
วาแม
มัสญิดตะลุบัน
61894 เด็กหญิง อัลวานี
ฮาแว
มัสญิดตะลุบัน
61895 เด็กหญิง บัลกี
หะยีมะสาแล
มัสญิดตะลุบัน
61896 เด็กชาย กษิดิส
ละกะเต็บ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61897 เด็กชาย ชวิศ
รอดศรีจนั ทร์
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61898 เด็กหญิง ปวริชา
ประเสริฐศิลป์
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61899 เด็กชาย ณัฐพล
ช่วยทอง
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61900 เด็กชาย ชามิลล์
ซูสารอ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61901 เด็กชาย กิตติภพ
ณ รังสี
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61902 เด็กหญิง ฟิตรีญา
คาเว็ง
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61903 เด็กชาย ชนาธิป
ช่องชนิล
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61904 เด็กชาย ดรัณย์
สัจจยานุกลู
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61905 เด็กชาย ดาเนียล
เจะและ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61906 เด็กชาย คุโณดม
แซ่ฉ่ัว
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61907 เด็กชาย วรัทยา
เขื่อนขันธ์
61908 เด็กหญิง ซัซนีย์
เฮาะมะ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61909 เด็กหญิง โศภิษฐา
ขันติคุณ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
61910 เด็กหญิง อีฟรายา
หะยีมะสาและ
อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
เจริญศรีศึกษา
61911 เด็กชาย ปราณชนม์
ทองเกลี้ยง
61912 เด็กชาย คทา
จิรพันธ์พทิ ักษ์
เจริญศรีศึกษา

เลขที่

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
31
32
33
34
35
36

รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 27 อาคาร 4 ห้อง 415
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
สะหัสอีตา
วัดสุนทรวารี
61913 เด็กหญิง ชลนิดา
พงษ์สุวรรณ
วัดสุนทรวารี
61914 เด็กชาย กฤษฎา
ปีกะ
เทศบาลกาหยี
61915 เด็กหญิง มัยมูน
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
61916 เด็กชาย มูฮาหมัดดาอีย์ สาและ
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
เจ๊ะและ
61917 เด็กหญิง ซัลวานีย์
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
ชากรม
61918 เด็กชาย ธนวิโรฒ
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
อ้นบุตร
61919 เด็กชาย อีฟฟราน
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
ดอเล๊าะ
61920 เด็กชาย บุรฮานุดีน
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
หะยีสาแม
61921 เด็กหญิง วันฟิตรี
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทองแก้ว
61922 เด็กหญิง ปิยะวรรณ
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
สอเฮาะ
61923 เด็กหญิง นูรซีฮาน
เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
แวนาแว
61924 เด็กหญิง โซเฟีย
มะเกะรอ
ฮั่วหนามูลนิธิ
61925 เด็กชาย อิรฟาน
โซะแม
ฮั่วหนามูลนิธิ
61926 เด็กหญิง ซูลยาณีย์
รีกาซอ
ฮั่วหนามูลนิธิ
61927 เด็กชาย ซอดีกนี
รีเด็ง
ฮั่วหนามูลนิธิ
61928 เด็กหญิง ฮัยฟา
สุขเกษม
ฮั่วหนามูลนิธิ
61929 เด็กหญิง สานฝัน
บุญโรภาคย์
ฮั่วหนามูลนิธิ
61930 เด็กชาย รอมฎอน
เจ๊ะฮะ
ฮั่วหนามูลนิธิ
61931 เด็กหญิง นูรอัลญา
กาเจ
ฮั่วหนามูลนิธิ
61932 เด็กชาย รัฐนันท์
เปาะหะ
บ้านโคกหมัก
61933 เด็กหญิง นูรฟาดีละห์
มะสะ
บ้านโคกหมัก
61934 เด็กชาย ตัรมีซี
คาจันทร์
บ้านโคกหมัก
61935 เด็กชาย ชนินทร์
มะแซ
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
61936 เด็กหญิง ฟาดีละห์
ดือราแม
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
61937 เด็กหญิง ซูรีนา
เจะแม
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
61938 เด็กหญิง โซเฟีย
กาเร็ง
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
61939 เด็กหญิง นูรฮายาตี
สาแล๊ะ
บ้านจะรัง
61940 เด็กชาย ซุฟฟัยรันย์
บ้านจะรัง
61941 เด็กหญิง อามานี
เจ๊ะแต
แวจิ
บ้านจะรัง
61942 เด็กหญิง ฟิรดาวส์
ตาเหร์
บ้านจะรัง
61943 เด็กหญิง สูฮยั ลา
วาจิ
บ้านจะรัง
61944 เด็กหญิง นูรฮาลีซา
เจะมิ
บ้านจะรัง
61945 เด็กหญิง นูรียันณี
มุนะ
จิปีภพพิทยา
61946 เด็กชาย ธนพัฒน์
ใจบุญ
จิปีภพพิทยา
61947 เด็กหญิง ชญานิศ
คงสกุล
จิปีภพพิทยา
61948 เด็กหญิง ปิยะธิดา

เลขที่
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รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 28 อาคาร 4 ห้อง 422
หมายเหตุ
เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
61955 เด็กหญิง จิราวดี
แก้วนา
จ้องฮั้ว
61956 เด็กหญิง รมิตา
จจันทรรังศรี
จ้องฮั้ว
61957 เด็กชาย สรศักดิ์
ชูศรี
จ้องฮั้ว
61958 เด็กหญิง นภัทรดา
ศรีวิเชียร
จ้องฮั้ว
61959 เด็กหญิง อภิชญา
เขียวเข้ม
จ้องฮั้ว
61960 เด็กหญิง นัฐนาถ
นามมีชัย
จ้องฮั้ว
61961 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์
ขุนศรี
จ้องฮั้ว
61962 เด็กหญิง ทอฝัน
เจะและ
จ้องฮั้ว
61963 เด็กหญิง เบญจวรรณ
จินดารัตน์
จ้องฮั้ว
61964 เด็กชาย โพฒิศาสน์
วิทยะศุภร
จ้องฮั้ว
61965 เด็กชาย ปภังกร
รักทอง
จ้องฮั้ว
61966 เด็กชาย กรกฎ
พลหาร
จ้องฮั้ว
61967 เด็กหญิง วรรณ์นิดา
วงคาจันทร์
จ้องฮั้ว
61968 เด็กหญิง กรกช
พงศ์สุวรรณ์
จ้องฮั้ว
61969 เด็กหญิง กัลยากร
ทรัพย์ยังเจริญ
จ้องฮั้ว
61970 เด็กหญิง กชกร
พงศ์สุวรรณ์
จ้องฮั้ว
61971 เด็กหญิง วรินทร
สินทองคา
จ้องฮั้ว
61972 เด็กหญิง รสรินทร์
จิตรสุข
จ้องฮั้ว
61973 เด็กหญิง ณฐพรรณ
ช่วยคิด
จ้องฮั้ว
61974 เด็กชาย จิรายุ
เฮ่าบุญ
จ้องฮั้ว
61975 เด็กหญิง สาธิมน
บุตรเจริญ
จ้องฮั้ว
61976 เด็กหญิง บุญพร้อม
เครือคา
จ้องฮั้ว
61977 เด็กชาย ปัณณธร
แก้วเมือง
จ้องฮั้ว
61978 เด็กหญิง ปิณยนุช
เทียมเงิน
จ้องฮั้ว
61979 เด็กหญิง พิชญาภา
นพตากูล
จ้องฮั้ว
61980 เด็กชาย ศิลาพัด
แดงนา
จ้องฮั้ว
61981 เด็กชาย อภินันท์
อินจันทร์
จ้องฮั้ว
61982 เด็กชาย อภินันท์
โคพิชัย
จ้องฮั้ว
61983 เด็กชาย ปภังกร
สัมฤทธิ์
จ้องฮั้ว
61984 เด็กชาย นนทวัฒน์
จองเดิม
จ้องฮั้ว
61985 เด็กหญิง นูรฟาตีมะห์
ดือราแม
จ้องฮั้ว
61986 เด็กชาย เมธา
ฉันทจิตต์
จ้องฮั้ว
61987 เด็กชาย ธนกร
เนียมคง
จ้องฮั้ว
61988 เด็กชาย สิทธิศักดิ์
อินนพัฒน์
จ้องฮั้ว
61989 เด็กชาย ธีระเดช
พรรจุรัส
จ้องฮั้ว

รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Competency Test For Genius)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ห้องสอบที่ 29 อาคาร 4 ห้อง 423
เลขที่ เลขผู้สมัคร คานาหน้า ชื่อ
หมายเหตุ
นามสกุล
โรงเรียน
1 61990 เด็กหญิง ชนุตม์
เก่าเงิน
จ้องฮั้ว
2 61991 เด็กชาย วิวัฒน์ชัย
โทวารี
จ้องฮั้ว
3 61992 เด็กชาย วรินทร
นุชหีต
จ้องฮั้ว
4 61993 เด็กหญิง นูรรายา
สารนัย
จ้องฮั้ว
5 61994 เด็กหญิง ธนพร
คาดี
จ้องฮั้ว
6 61995 เด็กหญิง กัญญาภัค
พรองพรม
จ้องฮั้ว
7 61996 เด็กหญิง มัสนียา
เกษา
จ้องฮั้ว
8 61997 เด็กหญิง วริศรา
สังกุนะ
จ้องฮั้ว
9 61998 เด็กหญิง นภัสนันท์
ชุมขวัญ
จ้องฮั้ว
10 61999 เด็กหญิง ภิรดา
คุณลาภ
จ้องฮั้ว

