รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจาตัวผูส้ มัคร)
ห้องเรียนพิเศษเพชรพระเกีย้ ว
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
หมายเหตุ
1
11002 เด็กหญิงธนัชชา หนูชว่ ย
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
2
11003 เด็กหญิงพุทธกาล แก่นแก้ว
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
3
11005 เด็กหญิงธนิกานต์ นาคสวัสดิ์
บ้านนาเกตุ
ปัตตานี
4
11007 เด็กหญิงวรกานต์ แก่นอ่อน
ชุมชนบ้านกัน
สงขลา
5
11008 เด็กชายมุสลีมีน แวสอเฮาะ
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
6
11010 เด็กหญิงปาณิสรา เพชรสีเงิน
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
7
11011 เด็กหญิงรัฎาภรณ์ พรมขาวทอง
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
8
11013 เด็กหญิงชลธิชา สุนทรโอวาท
เทศบาล ๒ วัดตานีนรสมโมสร
ปัตตานี
9
11016 เด็กชายถิรพล แซ่ซิ้ม
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
10 11022 เด็กชายเตชพัฒน์ วิวรรธน์วงศ์
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
11 11023 เด็กชายฮาฟิซ อาบู
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
12 11024 เด็กหญิงญานันดา ส่งเสริม
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
13 11025 เด็กหญิงวิสาข์ อินยอด
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
14 11028 เด็กชายภูริชย์ อนรรฆธนะกุล
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
15 11031 เด็กชายพรเทพ ขาวอุทัย
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
16 11034 เด็กหญิงจิณณพัต เก่าเงิน
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
17 11035 เด็กชายภทพล พานิช
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
18 11036 เด็กหญิงสุชาดา บางขุนทด
วรคามินอนุสรณ์
ปัตตานี
19 11037 เด็กชายณัฐนันท์ เจ๊ะมะ
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
20 11038 เด็กชายอัฟฮัม อินทโช
สมบูรณ์ศาสน์
ปัตตานี
21 11039 เด็กหญิงฟิรดาว สามะ
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
22 11044 เด็กชายฟาริส แวมามะ
ธีรวิทยา
ยะลา
จิปิภพพิทยา
23 11046 เด็กชายอัซรีย์ สลาเหม
ปัตตานี
อนุบาล ปัตตานี
24 11048 เด็กหญิงสโรชินี ทวีกาญจน์
ปัตตานี
แหลมทองอุปถัมภ์
25 11052 เด็กชายชารีฟ หุ่นพยนต์
ปัตตานี
เทศบาล4
26 11053 เด็กหญิงธนีนาถ หวังทอง
ปัตตานี
อนุบาลปัตตานี
27 11055 เด็กหญิงสวัชวัลย์ คงแก้ว
ปัตตานี
เทศบาล4
28 11056 เด็กหญิงธวัณรัตน์ เต็มศรี
ปัตตานี
อนุบาลปัตตานี
29 11057 เด็กหญิงญาสมีน ยามิน
ปัตตานี
เทศบาล4
30 11058 เด็กชายปุรณมี พุ่มพฤกษา
ปัตตานี

รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจาตัวผูส้ มัคร)
ห้องเรียนพิเศษเพชรพระเกีย้ ว
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
หมายเหตุ
เจริญศรี
31 11059 เด็กหญิงปรัชนัน สายแถม
ปัตตานี
อนุบาลปัตตานี
32 11060 เด็กชายอิมรอน แวหะมะ
ปัตตานี
เทศบาล4
33 11061 เด็กชายฮัมดาน มามะ
ปัตตานี
อามานะศักดิ์
34 11062 เด็กชายดาเนียล ยือแร
ปัตตานี
จิปิภพพิทยา
35 11063 เด็กหญิงสุพชิ ชา ชุมพราม
ปัตตานี
จิปิภพพิทยา
36 11064 เด็กหญิงนะชาฏ์ นาคเสวี
ปัตตานี
แหลมทองอุปถัมภ์
37 11065 เด็กหญิงธีรดา มหัทธโนบล
ปัตตานี
แหลมทองอุปถัมภ์
38 11066 เด็กชายเมธี ขวัญรัตน์
ปัตตานี
39 11067 เด็กหญิงชวิศา แก้วพรหรมราช
ฮั่วหนามูลนิธิ
ปัตตานี
40 11068 เด็กหญิงวาริศรา ซีเซ็ง
ฮั่วหนามูลนิธิ
ปัตตานี

รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก (สารอง) เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามคะแนนสอบ)
ห้องเรียนพิเศษเพชรพระเกีย้ ว
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
หมายเหตุ
1
11040 เด็กหญิงกรกช บุญดา
อนุบาลสาธิต ปัตตานี
ปัตตานี
2
11020 เด็กหญิงอังศุมาลี ธงชัย
สะบาย้อย
ปัตตานี
3
11014 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมหนู
เทศบาล ๒ วัดตานีนรสมโมสร
ปัตตานี
4
11032 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกาะยอ
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
5
11033 เด็กหญิงณัฐวิภา แสงอร่าม
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
6
11017 เด็กหญิงกชนิกา ยอดสคุณ
อนุบาลสาธิต
ปัตตานี
7
11012 เด็กหญิงนาฎนารี ขวัญวิเชียร
เทศบาล ๒ วัดตานีนรสมโมสร
ปัตตานี
8
11045 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี แวหะมะ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
ปัตตานี
9
11019 เด็กหญิงพัณณิตา แขวงเพชร
สะบาย้อย
สงขลา
10 11021 เด็กชายริสกี แวดอเล๊าะ
จิปิภพพิทยา
สงขลา
11 11004 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ สร้อยเสม
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
12 11026 เด็กหญิงจารุมน นิลสุวรรณ
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
13 11042 เด็กหญิงนัซวา เจะหลง
มัสญิดตะลุบัน
ปัตตานี
14 11027 เด็กหญิงฮัสนา ฮะซา
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
15 11009 เด็กหญิงรจเรข พูลสวัสดิ์
นิบงชนูปถัมภ์
ยะลา
16 11030 เด็กหญิงนารีญา พรหมหนู
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
17 11029 เด็กหญิงทิพยรัตน์ เกษมกุล
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
สงขลา
18 11043 เด็กหญิงนูรฟานานัส วะจิดี
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
19 11018 เด็กหญิงนาเดียร์ กาซอ
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
20 11006 เด็กหญิงพรชนก บุญเรืองรอง
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
21 11015 เด็กหญิงรุจิรา มะสะ
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
22 11001 เด็กหญิงตัสนีม สุวรรณชมภู
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี

รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจาตัวผูส้ มัคร)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
หมายเหตุ
1
11017 เด็กหญิงกชนิกา ยอดสคุณ
อนุบาลสาธิต
ปัตตานี
2
11032 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกาะยอ
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
3
11033 เด็กหญิงณัฐวิภา แสงอร่าม
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
4
12003 เด็กหญิงชลธิชา แก้วสังข์
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
5
12006 เด็กหญิงมัลลิกา เศียรอินทร์
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
6
12007 เด็กชายนนทัช หนูสุวรรณ
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
7
12010 เด็กหญิงนุรชินต้า สาเมาะบาซา
บ้านควนลังา
ปัตตานี
8
12012 เด็กหญิงมัรวาตี ยะโก๊ะ
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
9
12016 เด็กหญิงโชติกา มาศพฤกษ์
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
10 12021 เด็กหญิงศิศริ า อินต๊ะวิกลู
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
11 12022 เด็กหญิงวรางคณา นิวฒ
ั น์สวัสดิ์
บ้านท่าข้าม
ปัตตานี
12 12024 เด็กหญิงรุ่งทิวา ปาละกุล
บ้านท่าข้าม
ปัตตานี
13 12025 เด็กหญิงฐาปนี ชูชาติ
บ้านท่าข้าม
ปัตตานี
14 12034 เด็กชายอุดมเดช บุญรัตน์
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
15 12035 เด็กชายวัชรพงศ์ ศิริรักษ์
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
สงขลา
16 12036 เด็กชายกิตภิ พ สุขมุ ารมณ์
สหศาสตร์วทิ ยาคาร
สงขลา
17 12037 เด็กหญิงรัตนาพร มาจอมศรี
จ้องฮิ้ว
ปัตตานี
18 12040 เด็กหญิงอลิษา เดร์
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
19 12041 เด็กหญิงอัสลัม อีตา
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
20 12042 เด็กหญิงกัญญวีร์ อินทร์ยัง
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
21 12044 เด็กชายอัฏฐารมณ์ รัตนนวน
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
22 12046 เด็กชายจุมพล จิตภักดี
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
23 12051 เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองหมุน
เทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร
ปัตตานี
24 12057 เด็กหญิงอัญทิรา บุญพรหม
บุญมีวทิ ยา
ปัตตานี
25 12065 เด็กหญิงนูรัยฮาน ดาเด๊ะ
เทศบาล ๖ (ประชาสันติ)
ปัตตานี
แหลมทองอุปถัมภ์
26 12066 เด็กชายซอฟรอน สาและ
ปัตตานี
จิปิภพพิทยา
27 12069 เด็กหญิงฮัซวานี คาน
ปัตตานี
อนุบาลปัตตานี
28 12070 เด็กหญิงชนิกานต์ สุขพรสวรรค์
ปัตตานี
แหลมทองอุปถัมภ์
29 12071 เด็กหญิงนิสรีน วันสวามิภักดิ์
ปัตตานี
อนุบาลปัตตานี
30 12072 เด็กหญิงซิมญาอ์ เบ็ญกัลมาณี
ปัตตานี

รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจาตัวผูส้ มัคร)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
หมายเหตุ
จิปิภพพิทยา
31 12073 เด็กชายกิตตินันท์ เกือ้ เพชร
ปัตตานี
จิปิภพพิทยา
32 12074 เด็กหญิงอาภาศิริ ยอดนุย้
ปัตตานี
จิปิภพพิทยา
33 12075 เด็กหญิงสายอุษา สุวรรณแก้ว
ปัตตานี
แหลมทองอุปถัมภ์
34 12076 เด็กหญิงสุภาพรรณ ชูมณี
ปัตตานี
จ้องฮั้ว
35 12077 เด็กหญิงกมลทิพย์ จุลจู
ปัตตานี
จิปิภพพิทยา
36 12078 เด็กหญิงวรรณษา เผ่ามุนี
ปัตตานี
37 12079 เด็กหญิงพิริสา โตะแอ
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
38 12080 เด็กหญิงรตวรรณ บัวทอง
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
39 12081 เด็กหญิงอัสรีนา บากา
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
40 12082 เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วสุข
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี

รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก (สารอง) เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามคะแนนสอบ)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเหตุ
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
12063 เด็กหญิงนาเดีย หะยีอแี ต
อนุบาลรือเสาะ
นราธิวาส
1
12018 เด็กชายวีระพงศ์ แดงมะแจ้ง
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
2
12002 เด็กหญิงวรางคณา จันทนวล
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
3
12032 เด็กหญิงจารุวรรณ์ คงชุม
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
4
12017 เด็กหญิงฐิตนิ ันท์ บุญจาริยะ
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
5
12008 เด็กหญิงณิชรัมภา ยอดพุด
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
6
12001 เด็กชายปวิช รักษ์อาณา
วรคามินอนุสรณ์
ปัตตานี
7
12055 เด็กหญิงอาแอเสาะ เวาะเนาะ
จงรักสัตย์วทิ ยา
ปัตตานี
8
12049 เด็กชายวีรชัย เมืองสุข
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
9
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
10 12033 เด็กหญิงณัฐนรี โชคศิริโภคา
จ้องฮิ้ว
ปัตตานี
11 12029 เด็กชายอัฟฟาน รัตนแก้ว
บุญมีวทิ ยา
ปัตตานี
12 12060 เด็กหญิงธารทิพย์ นวลเอียด
รังสีอนุสรณ์
ยะลา
13 12039 เด็กหญิงฟิรดาวส์ หะยีสาและ
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
14 12043 เด็กชายพิชยั ยุทธ บูชาพันธ์
วรคามินอนุสรณ์
ปัตตานี
15 12026 เด็กชายอารอฟัตย์ สะนิ
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
16 12047 เด็กหญิงเพ็ญศิริ บูรณารมย์
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
17 12004 เด็กชายชินาธิป ทวีพล
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
18 12050 เด็กชายสิรภพ รามศรี
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
19 12056 เด็กชายภูผา ดีแก้ว
บุญมีวทิ ยา
ปัตตานี
20 12061 เด็กหญิงมารีณา บาหะ
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
21 12045 เด็กหญิงมิมฟิตา้ เจ๊ะและ
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
22 12027 เด็กชายปรมินทร์ ศรีสุวรรณ
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
23 12028 เด็กหญิงวรรณนูรฟาริญดา วานิ
บุญมีวทิ ยา
ปัตตานี
24 12059 เด็กหญิงณภัทร ขวัญศรีเพ็ชร์
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
25 12031 เด็กชายอัลวายุฟ ลาเตะ
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
26 12023 เด็กหญิงเจ๊ะนูรตีญาน่า เจ๊ะโซะ
ั น์
เทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร
ปัตตานี
27 12015 เด็กชายกิจเจริญชัย โชคศรีวฒ
บ้านท่าข้าม
ปัตตานี
28 12020 เด็กหญิงปนัดดา ดีบุญธรรม
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
29 12054 เด็กหญิงโสรายา กาเดร์
บ้านควนลังา
ปัตตานี
30 12011 เด็กหญิงนูรไอนี มูนีมูสี
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
31 12005 เด็กหญิงมัตทนาวดี เพชรยอดศรี
บ้านสะรัง
ปัตตานี
32 12048 เด็กชายณัฐพล เล๊าะหวัง
วัดนาประดู่
ปัตตานี
33 12009 เด็กชายวรเดช อ่อนไทย

รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจาตัวผูส้ มัคร)
ห้องเรียนพิเศษเตรียมสีเ่ หล่าทัพ
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
หมายเหตุ
1
11014 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมหนู
เทศบาล ๒ วัดตานีนรสมโมสร
ปัตตานี
2
11019 เด็กหญิงพัณณิตา แขวงเพชร
สะบาย้อย
สงขลา
3
11020 เด็กหญิงอังศุมาลี ธงชัย
สะบาย้อย
ปัตตานี
4
12017 เด็กหญิงฐิตนิ ันท์ บุญจาริยะ
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
5
12049 เด็กชายวีรชัย เมืองสุข
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
6
12050 เด็กชายสิรภพ รามศรี
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
7
13001 เด็กชายวรศักดิ์ แก้วลอย
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
8
13002 เด็กชายวรเมธ ทองมา
บ้านนาเกตุ
ปัตตานี
9
13003 เด็กหญิงอาทิตยา อินทนะ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
10 13005 เด็กหญิงภัคจิรา วรชาติณัฐพล
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
11 13006 เด็กชายชนกันต์ จันทร์เพชร
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
12 13007 เด็กชายอารีฟนิ เจ๊ะดือราแม
เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
ปัตตานี
13 13008 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญช่วย
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
ปัตตานี
14 13009 เด็กหญิงธนพร ยศอักษร
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
15 13011 เด็กชายกฤษดา แดงชูชาติ
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
16 13014 เด็กหญิงรุสมี แวเด็ง
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
ปัตตานี
17 13018 เด็กชายนัสรุณ เล็มมณี
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
18 13020 เด็กชายนนทพันธ์ ขุนแก้ว
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
19 13021 เด็กหญิงจอมขวัญ คงศาลา
แหลงทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
20 13022 เด็กชายพิชญุตม์ เรืองโรจน์
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ปัตตานี
21 13027 เด็กหญิงนาซีเราะห์ บูดี
ตลาดนัดบาซาเอ
ปัตตานี
22 13028 เด็กชายกันตินันท์ จันทร์ทิตย์
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
23 13029 เด็กหญิงเกษมาภรณ์ ฉายพันธ์
จิปิภพวิทยา
ปัตตานี
24 13030 เด็กชายนนท์ปวิธ เจนจบ
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
25 13031 เด็กชายเอกยุทธ ปริปุนะ
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
26 13032 เด็กชายสุรนันท์ หมาดลี
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
27 13033 เด็กชายลุคมาน แวะหะมะ
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
28 13034 เด็กชายพิชติ ชัย บูชาพันธ์
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
29 13035 เด็กชายอภิรักษ์ ชวนวัฒนา
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
30 13036 เด็กชายณัฐภัทร งามมณฑา
บ้านนาเกตุ
ปัตตานี

รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจาตัวผูส้ มัคร)
ห้องเรียนพิเศษเตรียมสีเ่ หล่าทัพ
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
หมายเหตุ
31 13038 เด็กหญิงรุ่งนภา เพ็ชรสุริยา
บุญมีวทิ ยา
ปัตตานี
32 13040 เด็กหญิงปนัดดา เหมหมัด
จิปิภพวิทยา
ปัตตานี
33 13041 เด็กหญิงสุจิตรา ชาลีชนิ วัตร
จิปิภพวิทยา
ปัตตานี
34 13042 เด็กชายยงยุทธ ไสยสุวรรณ
วัดสุวรรณากร
ปัตตานี
35 13043 เด็กหญิงปัญญาพร บุญละเอียด
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
36 13047 เด็กหญิงศศิธร เพ็ชรสุริยา
บุญมีวทิ ยา
ปัตตานี
37 13048 เด็กหญิงอธิชา แก้วนพรัตน์
บ้านลาไพล
สงขลา
38 13049 เด็กชายสืบสกุล มีธรรม
ปุญญสารวัดศรีโพธิช์ ยั
อุบลราชธานี
จิปิภพพิทยา
39 13052 เด็กหญิงกรวิทยา แสงแก้ว
ปัตตานี
ั น์ อรัญญภาค
วรคามินอนุสรณ์
40 13053 เด็กชายธิตวิ ฒ
ปัตตานี
รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก (สารอง) เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามคะแนนสอบ)
ห้องเรียนพิเศษเตรียมสีเ่ หล่าทัพ
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
หมายเหตุ
1
13050 เด็กชายนิโรซิคกี้ หะยีซือนิ
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
2
13019 เด็กชายวุฒิชยั อิม่ ทั่ว
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
3
13023 เด็กชายสิทธิพร จันทร์เปล่ง
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
4
13016 เด็กหญิงภริษา ร่าหมาน
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
5
13015 เด็กหญิงพรลภัส ลีวรศกร
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
6
13010 เด็กหญิงอาทิตญา ทองศรี
จิปิภพพิทยา
ปัตตานี
7
13044 เด็กชายมุนินทร์ คงแสน
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
8
13025 เด็กชายสุภกิณห์ คงอินทร์
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
9
13039 เด็กชายณัฐกิตติ์ ดวงมะลิ
จิปิภพวิทยา
ปัตตานี
10 13017 เด็กหญิงสาวิตรี ธิยะแสง
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
11 13013 เด็กชายเมธิชยั เภาไชย
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
12 13037 เด็กชายไชยวัฒน์ เถาประไพ
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
13 13012 เด็กชายอลงค์กรณ์ พละกลาง
จ้องฮั้ว
ปัตตานี

รายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เรียงตามเลขประจาตัวผูส้ มัคร)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน
หมายเหตุ
ที่ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
11009 เด็กหญิงรจเรข พูลสวัสดิ์
นิบงชนูปถัมภ์
ยะลา
2
11030 เด็กหญิงนารีญา พรหมหนู
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
3
11040 เด็กหญิงกรกช บุญดา
อนุบาลสาธิต ปัตตานี
ปัตตานี
4
11045 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี แวหะมะ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
ปัตตานี
5
12001 เด็กชายปวิช รักษ์อาณา
วรคามินอนุสรณ์
ปัตตานี
6
12004 เด็กชายชินาธิป ทวีพล
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
7
12020 เด็กหญิงปนัดดา ดีบุญธรรม
บ้านท่าข้าม
ปัตตานี
8
12023 เด็กหญิงเจ๊ะนูรตีญาน่า เจ๊ะโซะ
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
9
12027 เด็กชายปรมินทร์ ศรีสุวรรณ
แหลมทองอุปถัมภ์
ปัตตานี
10 12029 เด็กชายอัฟฟาน รัตนแก้ว
จ้องฮิ้ว
ปัตตานี
11 12033 เด็กหญิงณัฐนรี โชคศิริโภคา
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
12 12039 เด็กหญิงฟิรดาวส์ หะยีสาและ
รังสีอนุสรณ์
ยะลา
13 12043 เด็กชายพิชยั ยุทธ บูชาพันธ์
อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
14 12061 เด็กหญิงมารีณา บาหะ
บุญมีวทิ ยา
ปัตตานี
15 14001 เด็กหญิงอิฟติซัม มาเจ๊ะมะ
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
16 14002 เด็กหญิงสีตอี ามีเน๊าะ อาแว
เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
ปัตตานี
17 14003 เด็กชายฐิตศิ กั ดิ์ กรุงมณี
เจริญศรีศกึ ษา
ปัตตานี
18 14004 เด็กหญิงวริศรา นาวาทอง
วัดสุนทรวารี
ปัตตานี
19 14005 เด็กชายอาบีดนี กาเดร์
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
20 14006 เด็กหญิงกิฟตีนา มะนอร์
บ้านบาโงปะแต
ปัตตานี
21 14007 เด็กหญิงธันยชนก กุลวงษ์
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
22 14008 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เกษมกุล
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
สงขลา
23 14009 เด็กหญิงจันท์พสิ ุทธิ์ เพ็ชรจารัส
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
สงขลา
24 14010 เด็กหญิงศุภสุตา เด็ดทิพย์
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
25 14013 เด็กหญิงอาทิตยา ยะมะหัด
วัดสุนทรวารี
ปัตตานี
26 14014 เด็กหญิงกชกร อยู่ดรี ัมย์
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
27 14015 เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรนิลบุตร
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
28 14016 เด็กหญิงทิพยสุดา เนียมคง
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
29 14017 เด็กหญิงจุฑามาศ อธิวฒ
ั นา
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
30 14018 เด็กหญิงนูรนาดียะฮ์ เจ๊ะเล๊าะ
อามานะศักดิ์
ปัตตานี
31 14019 เด็กชายภาณุพงค์ นาสิงห์ขนั ธ์
จ้องฮั้ว
ปัตตานี
32 14021 เด็กหญิงสามินี ชูรัตน์
ปัตตานี
จ้องฮั้ว
33 14022 เด็กหญิงปาณิสรา เสียงดัง
ฮั่วหนามูลนิธิ
ปัตตานี
34 14023 เด็กหญิงอามีนา อาแว
อนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี
ปัตตานี

