
ท่ี คํานําหน	า ช่ือ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กชาย จิรภัทร ทองไกร เกษมทรัพย� นราธิวาส
2 เด็กชาย ชยางกูร บุญชูช�วย เกษมทรัพย� นราธิวาส
3 เด็กชาย ชวัลวิทย� ปริธัญ เกษมทรัพย� นราธิวาส
4 เด็กหญิง ณวรรณฤดี ลอดิง เกษมทรัพย� นราธิวาส
5 เด็กหญิง ณัชปภา ศิริธราดุล เกษมทรัพย� นราธิวาส
6 เด็กหญิง ธนพร อ�อนทองงาม เกษมทรัพย� นราธิวาส
7 เด็กหญิง ธมน ลายขวะ เกษมทรัพย� นราธิวาส
8 เด็กหญิง ธิวาภรณ� สิทธิพา เกษมทรัพย� นราธิวาส
9 เด็กชาย นนท� หงษ�กิตติยานนท� เกษมทรัพย� นราธิวาส
10 เด็กหญิง นันทชา เจ2ะหลง เกษมทรัพย� นราธิวาส
11 เด็กหญิง นาเดีย หลงเก็ม เกษมทรัพย� นราธิวาส
12 เด็กหญิง นูรนาตาชาฮัสลีน นาวี เกษมทรัพย� นราธิวาส
13 เด็กหญิง ปานบุรินทร� เทพคุม เกษมทรัพย� นราธิวาส
14 เด็กหญิง ปุณฑรี รุ�งประเสริฐ เกษมทรัพย� นราธิวาส
15 เด็กหญิง แพรวา บุญมี เกษมทรัพย� นราธิวาส
16 เด็กหญิง วันณัฏฐชา อีซอ เกษมทรัพย� นราธิวาส
17 เด็กชาย ศราวิน แซ�อ�อง เกษมทรัพย� นราธิวาส
18 เด็กชาย ศุภกร เสนา เกษมทรัพย� นราธิวาส
19 เด็กชาย สิรวิชญ� จินดาเพ็ชร เกษมทรัพย� นราธิวาส
20 เด็กหญิง สิริยากร ลือเดชวุฒิไกร เกษมทรัพย� นราธิวาส
21 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย ทิตพุฒ เกษมทรัพย� นราธิวาส
22 เด็กหญิง อัมณี หริรัตนกุล เกษมทรัพย� นราธิวาส
23 เด็กหญิง อัสรา อนุศาสนบุตร เกษมทรัพย� นราธิวาส
24 เด็กชาย อามาลุดดีน แมละมัย เกษมทรัพย� นราธิวาส
25 เด็กหญิง คอยรียะฮ� โมคไธสง เจริญศึกษา นราธิวาส
26 เด็กหญิง จัสมีน สาเม2าะ เจริญศึกษา นราธิวาส
27 เด็กชาย ชวิศ ฤทธ์ิลิขิต เจริญศึกษา นราธิวาส
28 เด็กหญิง ซีตีซูซีลา มูฮัมหมัดกามารูเด็ง เจริญศึกษา นราธิวาส
29 เด็กหญิง ซูรียาณี สามะ เจริญศึกษา นราธิวาส
30 เด็กหญิง ซูลัย สาแล2ะ เจริญศึกษา นราธิวาส
31 เด็กหญิง นภัสสร รัตนวงศ� เจริญศึกษา นราธิวาส
32 เด็กหญิง นาอีมี ดือราแม เจริญศึกษา นราธิวาส
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33 เด็กหญิง นิตัสณีม นิมุ เจริญศึกษา นราธิวาส
34 เด็กหญิง นินัซมีย� เจ2ะแว เจริญศึกษา นราธิวาส
35 เด็กหญิง นูรฟาซีลา ลาเซ็ง เจริญศึกษา นราธิวาส
36 เด็กหญิง นูรฟาดีลาร� มามะ เจริญศึกษา นราธิวาส
37 เด็กหญิง นูรฟาติน โตะมะ เจริญศึกษา นราธิวาส
38 เด็กหญิง นูรอาดีลา สาและ เจริญศึกษา นราธิวาส
39 เด็กหญิง นูรอามานี สาแล เจริญศึกษา นราธิวาส
40 เด็กหญิง นูรอายูนี สูดี เจริญศึกษา นราธิวาส
41 เด็กหญิง นูรีฮัน หะยีเจ2ะหะ เจริญศึกษา นราธิวาส
42 เด็กหญิง ประกายวรรณ ชัยธรรมานนท� เจริญศึกษา นราธิวาส
43 เด็กชาย พงชกร แซ�เจีย เจริญศึกษา นราธิวาส
44 เด็กชาย ภัทรพงศ� มิตรทอง เจริญศึกษา นราธิวาส
45 เด็กหญิง ภารวี สิทธิโยธา เจริญศึกษา นราธิวาส
46 เด็กชาย ภีมเดช ชัยทาน เจริญศึกษา นราธิวาส
47 เด็กชาย ไรยานูดีน มะหิเละ เจริญศึกษา นราธิวาส
48 เด็กหญิง สุไรดา ซิแต เจริญศึกษา นราธิวาส
49 เด็กหญิง หทัยภัทร หัดเก็บ เจริญศึกษา นราธิวาส
50 เด็กหญิง ฮานีฟะ มามะ เจริญศึกษา นราธิวาส
51 เด็กชาย ชยพล วงศ�ภูวรักษ� บางนราวิทยา นราธิวาส
52 เด็กหญิง นราวัลย� กาญจนอารี บางนราวิทยา นราธิวาส
53 เด็กหญิง โสภิตนภา กาญจนอารี บางนราวิทยา นราธิวาส
54 เด็กหญิง ณิชาภัทร จันทร�เอิบ บAานโคกงู นราธิวาส
55 เด็กหญิง ธิติพร ดารารัตน� บAานบากง นราธิวาส
56 เด็กหญิง รุสมาวาตี อาบู บุณยลาภนฤมิต นราธิวาส
57 เด็กหญิง สุจินันท� แกAวกูล บุณยลาภนฤมิต นราธิวาส
58 เด็กชาย อานัส สารี บุณยลาภนฤมิต นราธิวาส
59 เด็กหญิง อีรฟาฌี ยูโซ2ะ บุณยลาภนฤมิต นราธิวาส
60 เด็กหญิง โซเฟCย ดือราแมหะยี บุณยลาภนฤมิต นราธิวาส
61 เด็กชาย ฉัตรชัย ตรุระจิตต� พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
62 เด็กหญิง ชนิกานต� ทองบุญเรือง พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
63 เด็กชาย ชารีฟ มาหามะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
64 เด็กชาย ซอฟรอน วุฒิโรจนธาดา พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
65 เด็กชาย ซากีรีน สะกะแย พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
66 เด็กหญิง ซูรายา สาและ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
67 เด็กหญิง ญิวารี แสงมณี พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
68 เด็กชาย ณัฐศิษฐ� พูลภักดี พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
69 เด็กหญิง ทิวาพร คงคุณ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
70 เด็กหญิง นิฟาติน แซฮะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
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71 เด็กชาย นิมูฮัมหมัด นิมะมิง พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
72 เด็กหญิง นิสริน บากา พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
73 เด็กหญิง นิฮุซนา มูซอ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
74 เด็กหญิง นุอัยมา แขกพงศ� พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
75 เด็กหญิง นูนาตาสา อาบู พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
76 เด็กหญิง นูรมายาตี สะแลแม พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
77 เด็กหญิง นูรุดดีณาย� มีมาเต็ง พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
78 เด็กหญิง นูรูลฮูดา เจ2ะดือเระ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
79 เด็กหญิง โนรี อาแว พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
80 เด็กชาย ฟาร�มีย� ดําแกAว พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
81 เด็กหญิง ฟูไซลา หะยียะโกะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
82 เด็กหญิง มาวัดดะห� บิลล�าเต2ะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
83 เด็กหญิง ยีสมานี สะมะแอ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
84 เด็กหญิง รติกานต� แมงเส็ง พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
85 เด็กหญิง วันนูรลีญานา ละบายดีมัญ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
86 เด็กหญิง แวนูรอัยนี บินแวอูมา พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
87 เด็กหญิง แวฮาซีซะห� แวดอเลาะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
88 เด็กหญิง ศรารินทร� กอเดร� พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
89 เด็กหญิง ศิริวรรณ อาลี พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
90 เด็กหญิง อัซวานี มะรียอ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
91 เด็กหญิง อัญรัตน� สุจริต พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
92 เด็กชาย อันดา หลังปูเต2ะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
93 เด็กชาย อัฟนัน อารอมะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
94 เด็กหญิง อัยนาอ� ตนภักดี พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
95 เด็กหญิง อานีสอายูวา ลอฮะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
96 เด็กชาย อาร�เทมิส วาแม พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
97 เด็กหญิง อารอฟะฮ อุเซ็ง พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
98 เด็กหญิง อารีดา เจะมามะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
99 เด็กชาย อิสฟาฮาน ดอเลาะ พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
100 เด็กชาย ฮาฟFส บินกาเซ็ม พิมานวิทย�นราธิวาส นราธิวาส
101 เด็กชาย ซาฟFกอัคมาน มะนามิง รังผึ้ง นราธิวาส
102 เด็กหญิง นัยนารถ ชํานินา รังผึ้ง นราธิวาส
103 เด็กหญิง นูรซะมีมี่ ยูโซ2ะ รังผึ้ง นราธิวาส
104 เด็กชาย ปJณณวัฒน� มณีรัตน� รังผึ้ง นราธิวาส
105 เด็กชาย ผลารักษ� คงคุณ รังผึ้ง นราธิวาส
106 เด็กชาย อนันตภัทร นนสีไพร รังผึ้ง นราธิวาส
107 เด็กชาย อนาวิล รอวี รังผึ้ง นราธิวาส
108 เด็กหญิง กนกกาญจน� ชัยทิพย� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
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109 เด็กชาย กฤตนัย กันเดช บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
110 เด็กชาย กฤติน สมบูรณ�ดํารงกุล บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
111 เด็กหญิง กิตติกุล ศรีหม่ัน บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
112 เด็กชาย กีรติ โภคาศิริสิน บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
113 เด็กชาย จักรภพ ฤทธ์ิชู บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
114 เด็กชาย จารุวิทย� จิตรนอก บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
115 เด็กหญิง ชญานิศ คงแกAว บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
116 เด็กชาย ชพลวิชญ� โชคตระกูลเกียรติ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
117 เด็กชาย ชยพล กรุณกิจ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
118 เด็กหญิง ชยุตา ไตรรัตน� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
119 เด็กหญิง ชุธิดา ชาญตระกูลทวี บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
120 เด็กหญิง ซากีร�า เจ2ะนิ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
121 เด็กหญิง ซามีมี สุหลง บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
122 เด็กหญิง ซารีนี ทิลา บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
123 เด็กหญิง ซาห�ดา แวกือแฉะ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
124 เด็กหญิง ซําซียะฮ� รอแม บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
125 เด็กหญิง ญาณิศา บุญเพียรผล บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
126 เด็กชาย ณภัทร จันทร�หงษ� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
127 เด็กหญิง ณัชชา คงแกAว บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
128 เด็กหญิง ณัฐณิชา ตราโชว� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
129 เด็กหญิง ณัฐธิดา จิตมานะ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
130 เด็กหญิง ทนุนภา ทวีวัฒนา บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
131 เด็กชาย ธนวิชญ� ธนัตวรานุกูล บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
132 เด็กชาย ธนาธิป นราอวิรุทธ� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
133 เด็กหญิง ธัญญรัตน� มามะนอ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
134 เด็กหญิง นงนภัส ไชยประดิษฐ� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
135 เด็กหญิง นดา ภู�เงิน บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
136 เด็กหญิง นันท�นภัส มุกนราทรัพย� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
137 เด็กหญิง นูรอัยม่ี เบ็ญสนิ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
138 เด็กหญิง นูร�อัสมา มูฮํามัด บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
139 เด็กหญิง โนร�มี อาแว บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
140 เด็กหญิง บุสริน ดือเร2ะ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
141 เด็กชาย พงศพัศ บุญประสิทธ์ิ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
142 เด็กชาย พฒิพล อนรรฆพรรณ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
143 เด็กหญิง พลอยไพลิน เพชรรัตน� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
144 เด็กชาย พศุตม� ถาวรสุข บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
145 เด็กชาย พันยุทธ พิพัฒนวานิช บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
146 เด็กหญิง พิชญ�สินี หลายแห�ง บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
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147 เด็กหญิง พิมพ�ไทย วิภูภิญโญ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
148 เด็กหญิง ฟาร�า สือแม บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
149 เด็กชาย ไฟศอล สะอุ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
150 เด็กชาย ภานุวัฒน� ยีหรีม บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
151 เด็กชาย ภูวเดช จันทร�วิจิตร บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
152 เด็กหญิง มณีรัตน� หนูขํา บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
153 เด็กหญิง มายน�ซาร�า สาแม บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
154 เด็กชาย มุนินทร� เจ2ะแว บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
155 เด็กหญิง เมสิณี เผื่อนคําไฮ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
156 เด็กชาย ริฟฮาน ดือราแม บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
157 เด็กหญิง รุ�งทิวา เวทมาหะ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
158 เด็กหญิง ลักษิกา คงทรัพย� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
159 เด็กชาย วัชรพล ยAอยมาก บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
160 เด็กหญิง วิชิดา ลูกจันทร� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
161 เด็กหญิง วิศัลย�ศยา ใจพินิจ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
162 เด็กชาย วุฒิภัทร อินทร�ทองคํา บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
163 เด็กหญิง ศศินา มะ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
164 เด็กหญิง ศศิรากรณ� ดุกล�อง บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
165 เด็กหญิง ศุธัญญา นรากุลมงคล บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
166 เด็กหญิง ศุภาพิชญ� รัตนสิงห� บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
167 เด็กหญิง สุพัตรา มะเย็ง บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
168 เด็กหญิง สุภาวรรณ สุดฝOาย บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
169 เด็กหญิง สุลิตา บินเจ2ะมะ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
170 เด็กหญิง เสาวลักษณ� ทําดิบ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
171 เด็กชาย อธินาถ รักธรรม บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
172 เด็กหญิง อนุสรา อับดุลรอมาน บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
173 เด็กหญิง อัยฟาร� ยีระ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
174 เด็กชาย อารฟา สายาดะ บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
175 เด็กหญิง อาศิรา คําแฝง บAานสุไหงโก-ลก นราธิวาส
176 เด็กหญิง บุศรินทร� ไชยชาญ วัดโคกมะม�วง นราธิวาส
177 เด็กหญิง ฐิตา หะยะมิน วัดพระพุทธ นราธิวาส
178 เด็กหญิง ณัฏฐภัทร ชาแท�น วัดพระพุทธ นราธิวาส
179 เด็กหญิง ธนิษฐา ขานโบ ศรสมบูรณ� นราธิวาส
180 เด็กชาย สุรณาฐ ทองไดAยอด ศรสมบูรณ� นราธิวาส
181 เด็กหญิง ตักวา มามะ สวนสวรรค�วิทยา นราธิวาส
182 เด็กหญิง ฟFรดาวส� สูหลง สวนสวรรค�วิทยา นราธิวาส
183 เด็กหญิง อาทิตา ดินอะ แหลมทองวิทยา นราธิวาส
184 เด็กหญิง อานิส อีตัน แหลมทองวิทยา นราธิวาส



ท่ี คํานําหน	า ช่ือ สกุล โรงเรียน จังหวัด
185 เด็กหญิง กฤตธีรา ชุมเก้ือ อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
186 เด็กหญิง ชัญญา เทพพรหม อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
187 เด็กหญิง ณัฐกมล ธรรมดํารงจิต อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
188 เด็กหญิง ณัฐพร ดAวงเมือง อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
189 เด็กหญิง แทนกมล สืบเนียม อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
190 เด็กหญิง ธนัญญา ศักระพันธุ� อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
191 เด็กหญิง ธิดารัตน� สุกระมณี อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
192 เด็กหญิง นันทิพร ศรีคุณหลิ่ว อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
193 เด็กชาย นันทิพัฒน� รัญนุรักษ� อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
194 เด็กชาย นูรุดดีน แวนามะ อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
195 เด็กหญิง ปานไพลิน จันทร�ทอง อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
196 เด็กชาย ปFยวัฒน� เทพษร อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
197 เด็กหญิง ปCสิริ ภูธรารักษ� อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
198 เด็กหญิง ภณษร ขนานขาว อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
199 เด็กหญิง ภัทริยา ประสานวุฒิ อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
200 เด็กหญิง ไลซาร� เงาะ อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
201 เด็กหญิง วริศรา มานะ อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
202 เด็กชาย ศรัณยู นิธิคุณากร อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
203 เด็กหญิง อาริยา ธรรมา อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส
204 เด็กหญิง เด็กหญิง นิศัลมี ปูเต2ะ อนุบาลระแงะ นราธิวาส
205 เด็กหญิง กนกวรรณ ตังติวิวัฒน� จAองฮ้ัว ปJตตานี
206 เด็กหญิง ธัญชนก เขียวเขAม จAองฮ้ัว ปJตตานี
207 เด็กหญิง นัสรียา นราจร จAองฮ้ัว ปJตตานี
208 เด็กหญิง นํ้าเพชร โคตัน จAองฮ้ัว ปJตตานี
209 เด็กชาย ปราโมทย� จันทํา จAองฮ้ัว ปJตตานี
210 เด็กหญิง มุกมณี สุวรรณรักษา จAองฮ้ัว ปJตตานี
211 เด็กหญิง ศศิกานต� ขนอม จAองฮ้ัว ปJตตานี
212 เด็กชาย อรรถพล คงทอง จAองฮ้ัว ปJตตานี
213 เด็กหญิง อังษฎาภรณ� อุดมสิน จAองฮ้ัว ปJตตานี
214 เด็กหญิง กฤตกนก วัฒนกาล จิปFภพพิทยา ปJตตานี
215 เด็กหญิง กันติชา แกAวทอง จิปFภพพิทยา ปJตตานี
216 เด็กชาย จิรกิตต� นันทวิสุทธ์ิ จิปFภพพิทยา ปJตตานี
217 เด็กหญิง ญาดา ไชยสุวรรณ จิปFภพพิทยา ปJตตานี
218 เด็กหญิง ณฐมน อร�ามวงศ� จิปFภพพิทยา ปJตตานี
219 เด็กหญิง ณัฐวดี บุญชู จิปFภพพิทยา ปJตตานี
220 เด็กหญิง นันทิพร ทองเสน จิปFภพพิทยา ปJตตานี
221 เด็กหญิง นีน�า กาเส็มยิมล�า จิปFภพพิทยา ปJตตานี
222 เด็กหญิง นูรียา สาระ จิปFภพพิทยา ปJตตานี
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223 เด็กหญิง ปภัสสรา ทองอินทร� จิปFภพพิทยา ปJตตานี
224 เด็กชาย ประกาศิต เจริญผล จิปFภพพิทยา ปJตตานี
225 เด็กหญิง ปวีณ�นุช ศุกรวัติ จิปFภพพิทยา ปJตตานี
226 เด็กหญิง พรรณ2 ศิริเสถียร จิปFภพพิทยา ปJตตานี
227 เด็กหญิง พิชามญชุ� ไชยสงคราม จิปFภพพิทยา ปJตตานี
228 เด็กหญิง พิชามญชุ� สุริยงค� จิปFภพพิทยา ปJตตานี
229 เด็กหญิง พิยดา มีทอง จิปFภพพิทยา ปJตตานี
230 เด็กชาย ภูริณัฐ ขวัญซAาย จิปFภพพิทยา ปJตตานี
231 เด็กชาย ภูริภัทร วงษ�ขจรเลิศเมธา จิปFภพพิทยา ปJตตานี
232 เด็กหญิง ลลิตา มณีภาค จิปFภพพิทยา ปJตตานี
233 เด็กหญิง วนิดา ศรีคํา จิปFภพพิทยา ปJตตานี
234 เด็กชาย อภิชัย เวชสิทธ์ิ จิปFภพพิทยา ปJตตานี
235 เด็กหญิง อรวี เทพสุวรรณ จิปFภพพิทยา ปJตตานี
236 เด็กชาย อานันท� ตันติมงคลสกุล จิปFภพพิทยา ปJตตานี
237 เด็กหญิง สรAอยฟOา สมสีแดง เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ปJตตานี
238 เด็กหญิง กุลวานีย� โต2ะอิสอ เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ปJตตานี
239 เด็กหญิง สุจิตรา ผึ้งดี เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ปJตตานี
240 เด็กหญิง นฤภร เนาวกาญจน� เทศบาลบAานตะลุบัน ปJตตานี
241 เด็กหญิง นารีมาน เจะโนะ บAานท�าขAาม ปJตตานี
242 เด็กหญิง ดามิยาอ� เบ็ญนา ปJญญาวิทย� ปJตตานี
243 เด็กหญิง นนณี หะยีสาเมาะ วัดมุจลินทรวาปCวิหาร ปJตตานี
244 เด็กชาย กษิด์ิเดช ชุมทอง แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
245 เด็กหญิง จัสมิน กาซอ แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
246 เด็กหญิง จีฮาน เจ2ะสนิ แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
247 เด็กหญิง จุฑามาศ พงษ�ธัญญะวิริยา แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
248 เด็กหญิง ฉัตรชนก สังขพันธ� แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
249 เด็กหญิง ชนนิกานต� รักษ�เช้ือ แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
250 เด็กชาย ชยธร ดํารงศักด์ิวิรุฬห� แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
251 เด็กชาย ณัฎฐภูมิ ไชยแสง แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
252 เด็กหญิง ดัชรี ดิษฐภักดี แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
253 เด็กหญิง ทัตธิชา มูลจันที แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
254 เด็กชาย ธนโชติ วัฒนพิชญากูล แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
255 เด็กหญิง ธัญพิชชา มูลจันที แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
256 เด็กหญิง นภัสวรรณ ราโมง แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
257 เด็กชาย นวพล พิกําพล แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
258 เด็กหญิง นาเดีย ตรือแน แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
259 เด็กหญิง บุศรินทร� หร�ายมณี แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
260 เด็กหญิง ประภัสสร กออวยชัย แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
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261 เด็กชาย พสิษฐ� หัดเร2ะ แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
262 เด็กหญิง พักตร�เพ็ญ รอดย้ิม แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
263 เด็กหญิง ฟาติน มะมิง แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
264 เด็กหญิง ไมลดา เจะมะ แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
265 เด็กหญิง โรบีนา มะลี แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
266 เด็กหญิง วันฟFตรี แวซู แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
267 เด็กชาย วาริส เบ็ญจวรรณ แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
268 เด็กหญิง สตกมล อาจสุวรรณ� แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
269 เด็กชาย สิกขนันท� สุขธรานนท� แหลมทองอุปถัมภ� ปJตตานี
270 เด็กหญิง กรรตชา สายศรีโกศล อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
271 เด็กชาย กฤษดา นาคสังวัจฉระ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
272 เด็กชาย กษิดิศ ทองแดง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
273 เด็กชาย กษิดิศ ทองท�า อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
274 เด็กชาย กิตติพงษ� นพจนสุภาพ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
275 เด็กชาย กูอิลยัส สุดทองคง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
276 เด็กชาย เกศวิชย� วาณิชย�เจริญ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
277 เด็กชาย คมปกรณ� กูเดร�ดาเก็ง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
278 เด็กหญิง ชญาดา พลวรรณ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
279 เด็กหญิง ชญานิศ เจียรกุลประเสริฐ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
280 เด็กหญิง ชนกนันท� โตสวัสด์ิ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
281 เด็กหญิง ชนกสุดา การะเกตุ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
282 เด็กหญิง ชนาภัทร แกAวมุนีโชค อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
283 เด็กหญิง ชวิศา ชุมคง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
284 เด็กหญิง ชาลิสา ชัยวนนท� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
285 เด็กหญิง ชาลิสา มากหนู อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
286 เด็กชาย ซอฟฟาน อูมาร� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
287 เด็กชาย ซัยนุลอาริฟFน บารู อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
288 เด็กหญิง ซัลฟานี สะนิง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
289 เด็กหญิง ซิลมีย� สนิ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
290 เด็กหญิง ฐานิตา หนูเอ่ียม อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
291 เด็กหญิง ณักฤดา ณ.นคร อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
292 เด็กหญิง ณัฎฐวดี ทรัพย�ไพบูลย� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
293 เด็กหญิง ณัฐกฤตา โยมชู อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
294 เด็กหญิง ณัฐธิดา โต2ะหลาง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
295 เด็กชาย ณัฐนนท� สาโร อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
296 เด็กหญิง ณิชนันท� ศิริวัง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
297 เด็กหญิง ธัญวรัตม� พรหมแดง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
298 เด็กชาย ดนพ ศิลามณีเวช อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
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299 เด็กชาย ธนกฤต สอนกลั่น อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
300 เด็กชาย ธนทัต ศรีระพันธุ� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
301 เด็กชาย ธนากร กูลณรงค� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
302 เด็กหญิง ธัญชนก ผัดสมุทร อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
303 เด็กหญิง ธัญชนก ย้ิมวรรณ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
304 เด็กหญิง ธัญยธรณ� ผ�องอําไพ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
305 เด็กหญิง นพิษชา สุวรรณมณี อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
306 เด็กหญิง นาดีราย� แวหะยี อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
307 เด็กหญิง นินาดา หะยีวามิง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
308 เด็กหญิง นิฟาติณ มะกาเจ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
309 เด็กหญิง นิสิตา นิกูโน อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
310 เด็กหญิง นิอาลีญา มะกาเจ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
311 เด็กชาย นิฮัมดีน นิเดร�หะ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
312 เด็กหญิง นีรนารา พลลิพัง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
313 เด็กหญิง นูรดีนา สาและ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
314 เด็กหญิง นูรยันนะห� เจ2ะสอเหาะ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
315 เด็กหญิง บัญฑิตา เพ็ชรพญา อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
316 เด็กหญิง บัณฑิตา ดุษฎีพิริยะ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
317 เด็กหญิง บัณฑิตา หนูมาก อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
318 เด็กชาย ประภัสร� จินดารัตน� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
319 เด็กหญิง ปวริศา ใจใหญ� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
320 เด็กหญิง ปJญญิศา เจริญวิริยะภาพ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
321 เด็กหญิง ปFยวรรณ อิศโร อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
322 เด็กหญิง ปCปรินา บุญปFยทัศน� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
323 เด็กหญิง พรกนก เรืองยังมี อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
324 เด็กหญิง พรรณราย อินทร�สุวรรณ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
325 เด็กชาย พีระพัฒน� ศิริพิทยา อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
326 เด็กหญิง แพรวา ทองเก้ือ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
327 เด็กหญิง ฟาติล อีบุ2 อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
328 เด็กหญิง ฟารีดะห� อาลีซู อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
329 เด็กหญิง ภวิษย�พร พรหมเจริญ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
330 เด็กหญิง ภัคจีรา แสงเนตร อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
331 เด็กหญิง ภัทรพร รัตนสําเนียง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
332 เด็กหญิง ภัทรวดี คงแกAว อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
333 เด็กหญิง ภัทราจิตร ตนัยพงศกร อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
334 เด็กหญิง ภาวินี เขียวสิน อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
335 เด็กชาย ภูริพัฒ งามขจรวิวัฒน� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
336 เด็กชาย ภูษิต อรุณเรือง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
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337 เด็กหญิง มาริษา หะยีมะมิง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
338 เด็กชาย มุตะวัลลี หะยีเจะแว อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
339 เด็กหญิง มูรณีย� เจ2ะเด็ง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
340 เด็กชาย ยศวริศ แซ�ต�าน อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
341 เด็กหญิง รมยเนตร โต2ะเตบ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
342 เด็กชาย รวิภาส แจAงสว�าง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
343 เด็กหญิง รัมณียา สาและ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
344 เด็กหญิง รินรดา แสงเพชร อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
345 เด็กหญิง ริฟฮาน เจะแม อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
346 เด็กหญิง ลิยานา มะลี อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
347 เด็กหญิง ลียาน�า อัลมุมีนีน อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
348 เด็กหญิง วรัญญา รัตนมาลา อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
349 เด็กชาย วรากร เรืองยังมี อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
350 เด็กหญิง วราญา คงเมือง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
351 เด็กหญิง ศารัทวดี ทองช�วย อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
352 เด็กหญิง ศารียา บุญมี อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
353 เด็กหญิง ศุภิสรา งามสกุลพิพัฒน� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
354 เด็กหญิง สรกรรณ� กิจพิมล อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
355 เด็กหญิง สิริณัฐพร กาฬสุวรรณ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
356 เด็กหญิง สุชานันท� พรหมยา อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
357 เด็กหญิง สุฑิตา ศรีประไหม อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
358 เด็กหญิง สุรัตน�วดี กุลเกียรติดิลก อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
359 เด็กหญิง สุรีย�นิภา แกAวกรรมพฤกษ� อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
360 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เพชรมณี อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
361 เด็กชาย อธิชน เทพเฉลิม อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
362 เด็กหญิง อรรถยา ชาติย่ิงเจริญ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
363 เด็กหญิง อริญชญา ไชยสมิต อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
364 เด็กชาย อัฟคาน ยูโซ2ะ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
365 เด็กหญิง อัมนี หวังแอ อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
366 เด็กชาย อารณ รอย แม็คแนล อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
367 เด็กหญิง ฮุสณา บือราเฮง อนุบาลปJตตานี ปJตตานี
368 เด็กชาย กฤตเมธ แกAวอุบล อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
369 เด็กหญิง เกศิณี รัตนศิธร อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
370 เด็กหญิง จารุกิตต์ิ ลิ้มสมุทรชัยกุล อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
371 เด็กหญิง ชฎาสันต� รัฐโชติชัยภัทร� อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
372 เด็กหญิง ซัลยาบีร กอเส็ม อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
373 เด็กชาย ซุลฮาซาน ยูโซะ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
374 เด็กชาย ณ เกลAา แกAวนิตย� อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
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375 เด็กหญิง เดียร�นา หวันประรัตน� อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
376 เด็กชาย ติณฐ� สุทธิเวธานนท� อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
377 เด็กหญิง ธชพรรณ  ินิลฉิม อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
378 เด็กชาย ธนวินท� แซ�ฉั่ว อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
379 เด็กชาย ธีรพล ศิริพิทยา อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
380 เด็กชาย นรมินทร� เจษฎาวุฒิกุล อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
381 เด็กหญิง นราทร ดวงสอดศรี อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
382 เด็กชาย นัตดวี หะมิงมะ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
383 เด็กหญิง นาอีฟ ซามะ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
384 เด็กหญิง นิซามีนีย� นิมะ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
385 เด็กหญิง บัณฑิตา ชูแว�น อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
386 เด็กชาย บุสตานีย� เฮาะมะ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
387 เด็กหญิง ปณิดา แจAงจิตร อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
388 เด็กชาย ปรเมศ ศักด์ิสูง อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
389 เด็กชาย พงศธร ก�อเกียรติพิทักษ� อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
390 เด็กชาย พรหมพิริยะ พรหมสะอาด อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
391 เด็กหญิง ฟCราดา บูสะมัญ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
392 เด็กชาย ภวัต มณีโชติ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
393 เด็กชาย ภาคิน ทองมณีการ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
394 เด็กชาย ภาณุวิชญ� สมทรง อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
395 เด็กหญิง มนัสวี โอฬารศิริ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
396 เด็กชาย มูฮัมหมัดอัฟดอล ร�าหมาน อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
397 เด็กชาย ยศวรรธน� เพชรแกAว อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
398 เด็กชาย รัศม�ตะวัน จันทร�แกAว อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
399 เด็กชาย วรท ไลวานิช อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
400 เด็กชาย วรัญTู คงสมบูรณ� อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
401 เด็กหญิง ศศิพิชชา โยธากุล อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
402 เด็กชาย อนุภัทร เบ็ญจลักษณ� อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
403 เด็กชาย อัซฟJร ตาเยะ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
404 เด็กหญิง อัซยาน แวนิ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
405 เด็กชาย อิลฮาล เวาะมะ อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
406 เด็กหญิง เอมปวียา สุคนเขตร� อนุบาลสาธิต มอ.ปJตตานี ปJตตานี
407 เด็กชาย คอยรุดดีน ประเสริฐดํา อามานะศักด์ิ ปJตตานี
408 เด็กหญิง ซีมิญาญ� เจะอาแว อามานะศักด์ิ ปJตตานี
409 เด็กหญิง นัจมีย� กามะ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
410 เด็กหญิง นัสรีน เซ็ง อามานะศักด์ิ ปJตตานี
411 เด็กหญิง นิตัซนีม สุไลมาน อามานะศักด์ิ ปJตตานี
412 เด็กหญิง นุชนารินทร� อาแว อามานะศักด์ิ ปJตตานี
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413 เด็กหญิง บัซลาอ� ศิริพัธนะ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
414 เด็กหญิง ฟาฏีมะห� เจ2ะยอ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
415 เด็กหญิง มูรณีย� สะอุ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
416 เด็กหญิง ลิญานา เจ2ะและ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
417 เด็กชาย วาริษ ปุติ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
418 เด็กหญิง วิลาสินี ทิพย�ยอและ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
419 เด็กชาย สุไชมาน มะตัน อามานะศักด์ิ ปJตตานี
420 เด็กหญิง อัฟนาน สะมะแอ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
421 เด็กหญิง อัสนีย� เจะอาลี อามานะศักด์ิ ปJตตานี
422 เด็กชาย อานัส เฮงตาแกะ อามานะศักด์ิ ปJตตานี
423 เด็กชาย อามีรอันอาลีม เจะซู อามานะศักด์ิ ปJตตานี
424 เด็กหญิง อามีเราะห� ดามิง อามานะศักด์ิ ปJตตานี
425 เด็กชาย อิมรอน อาลี อามานะศักด์ิ ปJตตานี
426 เด็กหญิง ฮัณณาณ หะยีสาแม อามานะศักด์ิ ปJตตานี
427 เด็กหญิง กรรวี แกAวศรี ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
428 เด็กหญิง กุลนันทน� นิลประเสริฐ ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
429 เด็กหญิง ณัรมีน อาแซ ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
430 เด็กหญิง ธัญชนก ขวัญดี ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
431 เด็กหญิง นัสรีน หะยีมะสาและ ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
432 เด็กชาย นาร�ฟCน มะจะ ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
433 เด็กหญิง บัลกิษ แสงโมลี ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
434 เด็กหญิง ฟาดีลาร� บือซา ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
435 เด็กหญิง ยลิตา บือซา ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
436 เด็กหญิง ลิสมีย� สาและ ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
437 เด็กชาย อาลีมีน หามะ ฮ่ัวหนํามูลนิธิ ปJตตานี
438 เด็กหญิง พิมพ�มาดา ชุมนAอย จงฝามูลนิธิ ยะลา
439 เด็กหญิง อุรัสยา เอกทัตร จงฝามูลนิธิ ยะลา
440 เด็กชาย จิรภัทร เรืองตัณฑวัฒน� ถนอมศรีศึกษา ยะลา
441 เด็กชาย ธัชกร เท่ียงบุญกุล ถนอมศรีศึกษา ยะลา
442 เด็กชาย พงศ�ภัค สกุลสถาพร ถนอมศรีศึกษา ยะลา
443 เด็กหญิง เฟFร�น ดลภัค พิริยะไทย ถนอมศรีศึกษา ยะลา
444 เด็กหญิง มยุเรศ วณิชย�ไกวัล ถนอมศรีศึกษา ยะลา
445 เด็กหญิง ศุภนิดา แซ�ลิ่ว ถนอมศรีศึกษา ยะลา
446 เด็กหญิง กนกทิพย� แกAวนAอย นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
447 เด็กหญิง กนิษฐา โกศัลวิตร� นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
448 เด็กหญิง กมลรัตน� สุวรรณชะนะ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
449 เด็กชาย กAองภพ บุญวรรโณ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
450 เด็กหญิง กัสซูรีย� สาหมัด นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
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451 เด็กหญิง กัสมาวาตี มูเซะ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
452 เด็กชาย ชยานันต� ศรีรัตน� นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
453 เด็กหญิง ซิลเวีย ขาฆี นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
454 เด็กหญิง ธนาวรรณ สังคนาศินทร� นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
455 เด็กหญิง ธัญญรัตน� สิงห�ศักด์ิตระกูล นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
456 เด็กหญิง นัทธมน หนูบังเกิด นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
457 เด็กหญิง บัณฑิตา บุญญภัทร นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
458 เด็กหญิง บุญสิตา ทองกาวแกAว นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
459 เด็กหญิง บุณยานุช วงศ�กระจ�าง นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
460 เด็กหญิง ปณิตา สังหาด นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
461 เด็กหญิง ปวริศา โชติช�วง นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
462 เด็กหญิง ปJณณธร อ�อนประเสริฐ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
463 เด็กหญิง พรนภัส เพชรชะ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
464 เด็กหญิง พรรภษา เรืองรุ�งโรจน� นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
465 เด็กหญิง พลอยชมพู รัตนมหันต� นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
466 เด็กหญิง เพชรดาว ศรีหมาด นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
467 เด็กหญิง แพรวา หะหวัง นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
468 เด็กหญิง ฟาฏิร เรืองกาญจน� นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
469 เด็กชาย ฟาเดล อาแว นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
470 เด็กหญิง ฟาติน แวหะโละ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
471 เด็กหญิง ภรณ�วิภา พรหมจินดา นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
472 เด็กหญิง ภาราตี เจ2ะยอ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
473 เด็กหญิง ภูริชญา ชุมคง นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
474 เด็กหญิง ภูษณิศา ชัยชนากานต� นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
475 เด็กชาย มูฮําหมัดไซนอล มะตาเฮ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
476 เด็กหญิง รวิพร อุไรกุล นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
477 เด็กหญิง วริศรา นลินเบญจพรรณ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
478 เด็กหญิง วาริชา ศีลบุตร นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
479 เด็กหญิง วาลิดา เหงบารู นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
480 เด็กหญิง ศุภาพิชญ� จิตโมลีรัตน� นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
481 เด็กหญิง สุขิตา ปานทอง นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
482 เด็กหญิง สุครียา เฮงดาดา นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
483 เด็กหญิง สุชัญญา เต็มศรี นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
484 เด็กหญิง สุพิชชา บรรจง นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
485 เด็กหญิง อริสรา ทัศนา นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
486 เด็กหญิง อัฟฟะฮ� เตะโระ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
487 เด็กหญิง อัมรีนา สามะ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
488 เด็กหญิง อัลวานี วัฒนะ นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
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489 เด็กหญิง อารยา ดะกา นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
490 เด็กหญิง อาวาต๊ิฟ กะลูแป นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
491 เด็กหญิง โอภาพร ขาวทอง นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
492 เด็กหญิง ฮาวานี เลาะแม นิบงชนูปถัมภ� ยะลา
493 เด็กหญิง ณิชญา แซ�ต้ัง บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
494 เด็กหญิง ดาราณี เวชวัฒนาเศรษฐ บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
495 เด็กหญิง บีบิสมี หะยีดือเระ บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
496 เด็กชาย ปฏิญญา เจริญวิเทศ บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
497 เด็กชาย ปรีชา เริงจักร� บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
498 เด็กชาย ไพซอล ดาเด2ะ บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
499 เด็กชาย ฟาฮัด บัณฑูรอัมพา บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
500 เด็กหญิง ยามีล2ะห� ซียง บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
501 เด็กชาย อดิเทพ แบบเหมือน บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
502 เด็กหญิง อรปรียา จํารัส บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
503 เด็กชาย อับดุลอาซิส ซามัน บAานเบตง"สุภาพอนุสรณ�" ยะลา
504 เด็กหญิง จิรดา ชมจันทร� มานะศึกษา ยะลา
505 เด็กหญิง ชญานิศ ฉัตรชยางกูร มานะศึกษา ยะลา
506 เด็กหญิง ณัฐธิดา จีนราม มานะศึกษา ยะลา
507 เด็กหญิง ดาวดี คุAมแว�น มานะศึกษา ยะลา
508 เด็กหญิง พิชามญชุ� สังข�วิชัย มานะศึกษา ยะลา
509 เด็กชาย ภัทร เเกAวหนู มานะศึกษา ยะลา
510 เด็กชาย ยุทธพิชัย เย่ียงยุทธพิชัย มานะศึกษา ยะลา
511 เด็กหญิง ศุภดา แสงสมนึก มานะศึกษา ยะลา
512 เด็กชาย สิงหนาท บุญภิรมย� มานะศึกษา ยะลา
513 เด็กหญิง จุธาภรณ� ระฆัง ยะลาบํารุงผดุงประชา ยะลา
514 เด็กหญิง อัสมา เฮ็งปFยา ยะลาบํารุงผดุงประชา ยะลา
515 เด็กชาย กิติกานต� อีหว่ัน รังสีอนุสรณ� ยะลา
516 เด็กชาย ฆรวัณณ� จอมเสนา รังสีอนุสรณ� ยะลา
517 เด็กหญิง กนิษฐา เลากาวงศ� อนุบาลยะลา ยะลา
518 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ยอดทอง อนุบาลยะลา ยะลา
519 เด็กชาย จิรภัทร วัฒนายากร อนุบาลยะลา ยะลา
520 เด็กชาย จิรัฏฐ� เบญจกุล อนุบาลยะลา ยะลา
521 เด็กหญิง จุฑามาศ ทิพย�รัตน� อนุบาลยะลา ยะลา
522 เด็กหญิง เจณิสตา วาริชชาญ อนุบาลยะลา ยะลา
523 เด็กหญิง ชนัญชิดา กิมาคม อนุบาลยะลา ยะลา
524 เด็กชาย ชามิล ปาละวัล อนุบาลยะลา ยะลา
525 เด็กหญิง ซิลมีย� นิยมเดชา อนุบาลยะลา ยะลา
526 เด็กชาย ณฐกนก ธรรมโชโต อนุบาลยะลา ยะลา
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527 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แกAวเขียว อนุบาลยะลา ยะลา
528 เด็กหญิง ณัฏฐ�สิตา ดําทองเสน อนุบาลยะลา ยะลา
529 เด็กหญิง ณัฐธัญ รุธิรโก อนุบาลยะลา ยะลา
530 เด็กหญิง ณัฐพร ชูมณี อนุบาลยะลา ยะลา
531 เด็กชาย ณัฐวัฒน� จันทวิโรจน� อนุบาลยะลา ยะลา
532 เด็กหญิง ณิชาภัทร อักษรถึง อนุบาลยะลา ยะลา
533 เด็กหญิง ต�วนนรูโซเฟCย กูหยี อนุบาลยะลา ยะลา
534 เด็กหญิง ทัศนีย� มีคุณ อนุบาลยะลา ยะลา
535 เด็กชาย ธนกฤต แกAวศรีขาว อนุบาลยะลา ยะลา
536 เด็กหญิง ธัญวรัตม� ขาวทอง อนุบาลยะลา ยะลา
537 เด็กหญิง นฎา อ่ึงสรAอยทอง อนุบาลยะลา ยะลา
538 เด็กชาย นวพล คงเคลAา อนุบาลยะลา ยะลา
539 เด็กหญิง นัยร่ีย� ภูมิบุตรา อนุบาลยะลา ยะลา
540 เด็กหญิง นาเดีย เบ็ญลาตีฟ อนุบาลยะลา ยะลา
541 เด็กชาย นาวาวี ยุทธสะอาด อนุบาลยะลา ยะลา
542 เด็กหญิง นิสรีน หะสาเมาะ อนุบาลยะลา ยะลา
543 เด็กหญิง เบญญาภา พีระพิฤกษ� อนุบาลยะลา ยะลา
544 เด็กชาย ปรมินทร� ปรีชาวุฒิเดช อนุบาลยะลา ยะลา
545 เด็กหญิง ปราณวรา รักดี อนุบาลยะลา ยะลา
546 เด็กหญิง ปJญญดา สุวรรณราช อนุบาลยะลา ยะลา
547 เด็กชาย ปFยวัฒน� กําธรเกียรติ อนุบาลยะลา ยะลา
548 เด็กชาย ปุณณวัฒน� จิตต�สอ้ิง อนุบาลยะลา ยะลา
549 เด็กหญิง โปร�งฟOา แกAวตาทิพย� อนุบาลยะลา ยะลา
550 เด็กชาย พณิชพล โรจน�ชาญชัยกุล อนุบาลยะลา ยะลา
551 เด็กหญิง พริมา เรืองตัณฑวัฒน� อนุบาลยะลา ยะลา
552 เด็กหญิง พัชญาพร พรหมจันทร� อนุบาลยะลา ยะลา
553 เด็กหญิง พัทธมน ไชยสงคราม อนุบาลยะลา ยะลา
554 เด็กหญิง พิชญาภา บัวเพชร อนุบาลยะลา ยะลา
555 เด็กหญิง พิชามญชุ� พิชญนิตินัย อนุบาลยะลา ยะลา
556 เด็กชาย พุทธิพล เพ็ญจันทร� อนุบาลยะลา ยะลา
557 เด็กหญิง แพรพิไล พรทอง อนุบาลยะลา ยะลา
558 เด็กหญิง แพรวา ขุนหมวก อนุบาลยะลา ยะลา
559 เด็กชาย ฟJครุดดีน มัสปาทาน อนุบาลยะลา ยะลา
560 เด็กหญิง ฟJตนีน หิเล อนุบาลยะลา ยะลา
561 เด็กชาย ภคพล แดงมณีกุล อนุบาลยะลา ยะลา
562 เด็กชาย ภควัต สุขใส อนุบาลยะลา ยะลา
563 เด็กหญิง ภูริชฐญา ขุนแดง อนุบาลยะลา ยะลา
564 เด็กหญิง มณิสรา ธนธีระพัทธ� อนุบาลยะลา ยะลา
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565 เด็กชาย มูนิบ แวอาลี อนุบาลยะลา ยะลา
566 เด็กหญิง วรนิษฐา หลิพันธ� อนุบาลยะลา ยะลา
567 เด็กหญิง วรภัสสร เด�นปรีชาวงศ� อนุบาลยะลา ยะลา
568 เด็กชาย วรเมธ ย่ิงยงสกุล อนุบาลยะลา ยะลา
569 เด็กหญิง วศินี ปFWนทองพันธ�X อนุบาลยะลา ยะลา
570 เด็กหญิง วันมารีญา สัญชัยวรนันท� อนุบาลยะลา ยะลา
571 เด็กหญิง วิภารวี เด�นปรีชาวงศ� อนุบาลยะลา ยะลา
572 เด็กหญิง วิศัลย�ศยา ไชยนรินทร� อนุบาลยะลา ยะลา
573 เด็กหญิง ศรัณยา วรรณรักษ� อนุบาลยะลา ยะลา
574 เด็กชาย ศิวกร ศรีเทพ อนุบาลยะลา ยะลา
575 เด็กหญิง ศุภลักษณ� เชิดสกุลวงศ� อนุบาลยะลา ยะลา
576 เด็กชาย สหรัฐ แกAววิมล อนุบาลยะลา ยะลา
577 เด็กหญิง สุพิชฌา โต2ะดํา อนุบาลยะลา ยะลา
578 เด็กหญิง อภิสรา แกAวเน้ืออ�อน อนุบาลยะลา ยะลา
579 เด็กหญิง อังควิภา แกAวทอง อนุบาลยะลา ยะลา
580 เด็กหญิง อัญชิษฐา ภาชโน อนุบาลยะลา ยะลา
581 เด็กชาย อับดูลมูฮัยมีน มะเส็ง อนุบาลยะลา ยะลา
582 เด็กชาย อัลฟุรกอน แซะอาหลี อนุบาลยะลา ยะลา
583 เด็กหญิง ฮัมดียะห� จาเงาะ อนุบาลยะลา ยะลา
584 เด็กชาย กฤติน คุณอารี จงหัว สตูล
585 เด็กหญิง ชลดา ทักขินันท� จงหัว สตูล
586 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ หนูเก้ือ จงหัว สตูล
587 เด็กชาย ธีรภัทร หัสการ จงหัว สตูล
588 เด็กชาย ปติมากรณ� สุขสะปาน จงหัว สตูล
589 เด็กหญิง ศริญญา แยAมรัตน� จงหัว สตูล
590 เด็กหญิง สุธาลินี เครือหนุน จงหัว สตูล
591 เด็กหญิง กมลลักษณ� ทองเรือง เทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) สตูล
592 เด็กหญิง จุรีพร อาดํา เทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) สตูล
593 เด็กชาย ยัตเซอร�อาราฟJตร คัมภีร�กิตติ เทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) สตูล
594 เด็กชาย หัสวัฒ ธีระกุล เทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) สตูล
595 เด็กหญิง กิติกา เจ2ะลี เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล
596 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โตะแปเราะ เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล
597 เด็กหญิง ธิดารัตน� เผ�าจินดา เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล
598 เด็กหญิง นรายิซ เปรมใจ เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล
599 เด็กชาย ปภาวิน เฮียบตระกูล เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล
600 เด็กหญิง พรชิตา ลิ้มอ่ิม เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล
601 เด็กหญิง โมนา วงศ�พรศิริ เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล
602 เด็กหญิง วันนิสา ทองเกลี้ยง เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล
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603 เด็กหญิง บุตรี ชูนุAย เทศบาล 3 (บAานหัวทาง) สตูล
604 เด็กชาย พชร เตียว เทศบาล 3 (บAานหัวทาง) สตูล
605 เด็กหญิง พลอยไพลิน หมาดอุมา เทศบาล 3 (บAานหัวทาง) สตูล
606 เด็กหญิง เพรชไพลิน หมาดอุมา เทศบาล 3 (บAานหัวทาง) สตูล
607 เด็กหญิง กรรณิการ� หมาดสา เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
608 เด็กหญิง จารุวรรณ เปCWยมศักด์ิ เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
609 เด็กหญิง ธิดารัตน� วิสุทธิแพทย� เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
610 เด็กหญิง เนตรดาว สุวามีน เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
611 เด็กชาย วัชร�นล จริงจิตร เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
612 เด็กชาย วัชรพงศ� คงเพ็ชร เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
613 เด็กหญิง สายชล หงษ�บิน เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
614 เด็กชาย อนิรุทธ� ยานาอะตี เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
615 เด็กหญิง อาซีตา ฮัมบาลี เทศบาล 4 (บAานศาลากันตง) สตูล
616 เด็กชาย กิตติกร หนูชูสุข ไทยรัฐวิทยา 40(บAานควนโพธ์ิ) สตูล
617 เด็กชาย สัจจา เตาวะโต ไทยรัฐวิทยา 40(บAานควนโพธ์ิ) สตูล
618 เด็กชาย นัธทวัฒน� สิตะรุโณ นิคมซอย 10 สตูล
619 เด็กหญิง  ุธนพร ทองสุข นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล
620 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันทร�คง นิคมพัฒนาผัง 20 สตูล
621 เด็กชาย นพดล มณีโชติ นิคมพัฒนาผัง 20 สตูล
622 เด็กชาย เจษฎาวุธ แสงทอง นิคมพัฒนาผัง 6 สตูล
623 เด็กหญิง วาสนา คงชุม นิคมพัฒนาผัง 6 สตูล
624 เด็กหญิง ศิริรัตน� ศิริวัฒนานนท� นิคมพัฒนาผัง 6 สตูล
625 เด็กหญิง ศุภาวรรณ วงศ�สีดํา นิคมพัฒนาผัง 6 สตูล
626 เด็กหญิง สุทธิกานต� ล�าเต2ะ นิคมพัฒนาผัง 6 สตูล
627 เด็กหญิง กนกวรรณ แคลAวคลาด นิคมพัฒนาภาคใตA 1 สตูล
628 เด็กหญิง ศิรดา จีระเสถียร นิคมพัฒนาภาคใตA 1 สตูล
629 เด็กหญิง อรณิชา ชูทอง นิคมพัฒนาภาคใตA 1 สตูล
630 เด็กหญิง กรกนก อัฐถิ นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
631 เด็กชาย ขจรศักด์ิ ขาวแทA นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
632 เด็กหญิง เจนจิรา พรหมศร นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
633 เด็กหญิง ชาลิสา เกิดหนู นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
634 เด็กชาย ฐานุตม� ชุมประเสริฐ นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
635 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ขาวมาก นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
636 เด็กหญิง ณัฐณิชา เเจ�มจันทา นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
637 เด็กหญิง ณัฐณิชา ช�วยเนิน นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
638 เด็กชาย ทินกร ไชยนวล นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
639 เด็กชาย ฟาซอน หมูดเอียด นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
640 เด็กหญิง วริศรา ยอดคง นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
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641 เด็กชาย ศุภวิชญ� โอนิกะ นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
642 เด็กชาย สุภัทร ขวดปลอด นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
643 เด็กหญิง เสาวลักษณ� เอAงฉAวน นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
644 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ อนุวัฒน� นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
645 เด็กชาย อินทัช ก�อเก่ือ นิคมพัฒนาภาคใตA 3 สตูล
646 เด็กหญิง นันธิชา ละเหมาะ นิดAาศึกษาศาสตร� สตูล
647 เด็กหญิง นิสรีน สันหลี นิดAาศึกษาศาสตร� สตูล
648 เด็กชาย ฟุรซาน เจ2ะแอ นิดAาศึกษาศาสตร� สตูล
649 เด็กหญิง อัซซัยฟC โสะนุAย นิดAาศึกษาศาสตร� สตูล
650 เด็กหญิง อัสสิมา มนูญดาหวี นิดAาศึกษาศาสตร� สตูล
651 เด็กชาย ฮาริส สานิง นิดAาศึกษาศาสตร� สตูล
652 เด็กชาย ชัยวัฒน� โมสิกะ บAานกลุ�ม 5 ประชารัฐ สตูล
653 เด็กหญิง ณัฐมน ชูทอง บAานกลุ�ม 5 ประชารัฐ สตูล
654 เด็กหญิง ศศิกาญจน� ศรีแกAว บAานกลุ�ม 5 ประชารัฐ สตูล
655 เด็กชาย อนุสรณ� หนูแกAว บAานกลุ�ม 5 ประชารัฐ สตูล
656 เด็กชาย ฟาริส หลังเศษ บAานเกาะยวน สตูล
657 เด็กหญิง อัญญรัตน� อุศมา บAานเกาะยวน สตูล
658 เด็กชาย อัศรี หยีเหม บAานเกาะยวน สตูล
659 เด็กหญิง ฮุซนา ตรีมิน บAานเกาะยวน สตูล
660 เด็กหญิง นุดฮาตี แลหมัน บAานเกาะสาหร�ายชัยพัฒนา สตูล
661 เด็กหญิง มัสตุรา หมัดตุกัง บAานเกาะสาหร�ายชัยพัฒนา สตูล
662 เด็กชาย ณรงค�รัชช� หลีเดชดํารงค� บAานขอนคลาน สตูล
663 เด็กหญิง วลัยลักษณ� ว่ันซAวน บAานเขาจีน สตูล
664 เด็กหญิง เจนจิรา รองสวัสด์ิ บAานคลองขุด สตูล
665 เด็กหญิง ศุญาณี โต2ะเกบ บAานคลองขุด สตูล
666 เด็กหญิง สิริวิมล ทองแกAว บAานคลองขุด สตูล
667 เด็กหญิง ธวัลรัตน� สุขกาล บAานคลองนํ้าเค็ม สตูล
668 เด็กหญิง พรรณิภา เตาวโต บAานคลองสองปาก สตูล
669 เด็กหญิง จัสมิน ตอหิรัญ บAานควน สตูล
670 เด็กหญิง นาเดีย โสะประจิน บAานควน สตูล
671 เด็กชาย ณภัทร เวลาดี บAานควนฟOาแลบ สตูล
672 เด็กหญิง นิสรีน เวชสิทธ์ิ บAานควนฟOาแลบ สตูล
673 เด็กหญิง นูรียะฮ� หน�อนะ บAานควนฟOาแลบ สตูล
674 เด็กชาย ภูรินท� ปFริยะ บAานควนฟOาแลบ สตูล
675 เด็กหญิง อุนนดา ใจสมุทร บAานโคกประดู� สตูล
676 เด็กหญิง ซานิยาฮ� หลีหาด บAานโคกพะยอม สตูล
677 เด็กชาย เชาว�วรรธน� จิตเท่ียง บAานช�องไทร สตูล
678 เด็กชาย ณัฐพล เมืองจันทร� บAานช�องไทร สตูล



ท่ี คํานําหน	า ช่ือ สกุล โรงเรียน จังหวัด
679 เด็กชาย ธนภัทร เก้ือเดช บAานช�องไทร สตูล
680 เด็กหญิง ปริยภัทร ปFริยะ บAานช�องไทร สตูล
681 เด็กหญิง เปมิกา ล�าเต2ะ บAานช�องไทร สตูล
682 เด็กหญิง ภัทรพร ทองประสม บAานช�องไทร สตูล
683 เด็กชาย รณกร แซ�เงAา บAานช�องไทร สตูล
684 เด็กหญิง อธิตยา มากมูล บAานช�องไทร สตูล
685 เด็กหญิง สุนิสา อุสมา บAานตะโละใส สตูล
686 เด็กหญิง จัลวาตีย� สอเหลบ บAานตะโละใส สตูล
687 เด็กหญิง ชเนตลักษณ� อภินันทน�ถิระ บAานตะโละใส สตูล
688 เด็กหญิง ธัญญารัตน� วัฒนพันธ� บAานตะโละใส สตูล
689 เด็กหญิง นบีล�า ฉิมฉํ่า บAานตะโละใส สตูล
690 เด็กหญิง นุรฮาน�า อุสมา บAานตะโละใส สตูล
691 เด็กหญิง นูร�ดฟาดีลาร� อัลมาตร� บAานตะโละใส สตูล
692 เด็กชาย บาซิล ราเหม บAานตะโละใส สตูล
693 เด็กหญิง ปานชีวา ดาแลหมัน บAานตะโละใส สตูล
694 เด็กหญิง รวิภา สะอาด บAานตะโละใส สตูล
695 เด็กหญิง หทัยทิพย� ราเหม บAานตะโละใส สตูล
696 เด็กหญิง ปาริสา จันคง บAานตูแตหรํา สตูล
697 เด็กหญิง วิลาวัณย� สารินทร� บAานตูแตหรํา สตูล
698 เด็กหญิง สุฐิตา ทุมมาลี บAานตูแตหรํา สตูล
699 เด็กหญิง นัจญมล เจ2ะอูเส็น บAานทางงอ สตูล
700 เด็กหญิง ภรณ�นัชชา วรพันธ� บAานทางงอ สตูล
701 เด็กหญิง ยานีดา ฮะปาน บAานทางงอ สตูล
702 เด็กหญิง เสาวลักษณ� นิมิตรถวิล บAานท�าศิลา สตูล
703 เด็กหญิง ณิชกุล ชาวสวน บAานทุ�งดินลุ�ม สตูล
704 เด็กหญิง กันยาภรณ� มรรคาเขต บAานทุ�งนุAย มิตรภาพท่ี 49 สตูล
705 เด็กหญิง นะดา มรรคาเขต บAานทุ�งนุAย มิตรภาพท่ี 49 สตูล
706 เด็กหญิง พิมพ�ลภัส จันทจักษุ บAานทุ�งนุAย มิตรภาพท่ี 49 สตูล
707 เด็กหญิง มาริสา เดิมคลัง บAานทุ�งนุAย มิตรภาพท่ี 49 สตูล
708 เด็กหญิง วรกานต� วงษายะ บAานทุ�งนุAย มิตรภาพท่ี 49 สตูล
709 เด็กหญิง กนิษฐา เกิดสุข บAานทุ�งบุหลัง สตูล
710 เด็กหญิง ธิญาดา เขาพรง บAานทุ�งบุหลัง สตูล
711 เด็กหญิง ณัฐณิชา สงคง บAานทุ�งสภากาชาดอุปถัมภ� 2550 สตูล
712 เด็กหญิง ธัญญา อุสมา บAานทุ�งสภากาชาดอุปถัมภ� 2550 สตูล
713 เด็กชาย นันทนัช สุติก บAานทุ�งสภากาชาดอุปถัมภ� 2550 สตูล
714 เด็กชาย นันทวัฒน� ดันงุ�น บAานทุ�งสภากาชาดอุปถัมภ� 2550 สตูล
715 เด็กหญิง นาตาชา มานะกลAา บAานทุ�งสภากาชาดอุปถัมภ� 2550 สตูล
716 เด็กหญิง ษีก2อห� นกเกษม บAานทุ�งสภากาชาดอุปถัมภ� 2550 สตูล
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717 เด็กชาย อลัลร� อาดจร บAานทุ�งสภากาชาดอุปถัมภ� 2550 สตูล
718 เด็กหญิง เกษมณี เศียรอุ�น บAานนางแกAว สตูล
719 เด็กชาย คณิศร เอ�งฉAวน บAานนางแกAว สตูล
720 เด็กหญิง ฐิติพร ทองรักษ� บAานนางแกAว สตูล
721 เด็กหญิง ณัฐธิดา จ้ิวสิ้ว บAานนางแกAว สตูล
722 เด็กชาย วิศวะ หมีนหา บAานนาทอน สตูล
723 เด็กหญิง ฐิติวรรณ อินจัน บAานนํ้าหรา สตูล
724 เด็กหญิง ธินัณญา นาคสง�า บAานในเมือง สตูล
725 เด็กชาย นันทิพัฒน� นาคสง�า บAานในเมือง สตูล
726 เด็กหญิง โนสอัยนี หลังวิเศษ บAานในเมือง สตูล
727 เด็กหญิง ปารีนี หลังนุAย บAานในเมือง สตูล
728 เด็กหญิง ฟารีด2ะ นาคสง�า บAานในเมือง สตูล
729 เด็กชาย วันอิดิล หยีมะเหร็บ บAานในเมือง สตูล
730 เด็กหญิง จัสมินทร� จิตหลัง บAานบ�อหิน สตูล
731 เด็กหญิง ซอฟCเราะฮ� ขุนรายา บAานบ�อหิน สตูล
732 เด็กหญิง ณัฐณิชา เหมมุน บAานบ�อหิน สตูล
733 เด็กชาย ตัซมีซี หมาดงะ บAานบ�อหิน สตูล
734 เด็กหญิง ปริญญา หลํายะ บAานบ�อหิน สตูล
735 เด็กหญิง ปาลิตา สานิง บAานบ�อหิน สตูล
736 เด็กหญิง เมษิตา ฮาตแสนเมือง บAานบ�อหิน สตูล
737 เด็กหญิง สุกัญญา ฤทธิชู บAานบ�อหิน สตูล
738 เด็กหญิง อติกานต� ดินเตบ บAานบ�อหิน สตูล
739 เด็กชาย ภัทรพล ดังเด�น บAานบารายี สตูล
740 เด็กชาย ซัยอัลวี ดาราหมานเศษ บAานปJนจอร� สตูล
741 เด็กชาย นิติภูมิ ปะดุลัง บAานปJนจอร� สตูล
742 เด็กชาย บาซิล ดีนายัง บAานปJนจอร� สตูล
743 เด็กหญิง ปราณี หมาดรา บAานปJนจอร� สตูล
744 เด็กหญิง หุสณา หลังเกตุ บAานปJนจอร� สตูล
745 เด็กหญิง ศรุตา ปะดุกา บAานย�านซื่อ มิตรภาพ 147 สตูล
746 เด็กหญิง กัญญาภัค สอเหลบ บAานลาหงา สตูล
747 เด็กชาย ธนชาติ อุสมา บAานลาหงา สตูล
748 เด็กหญิง นภสร หยีมะเหร็บ บAานลาหงา สตูล
749 เด็กหญิง สุมณฑา เอียดเฉลิม บAานวังพะเนียด สตูล
750 เด็กหญิง ฟารีดา ดําท�าคลอง บAานสายควน สตูล
751 เด็กหญิง ปนัดดา จอมชิตกล่ํา บAานหAวยนํ้าดํา สตูล
752 เด็กหญิง แพรวา สมใจ บAานหAวยนํ้าดํา สตูล
753 เด็กหญิง ยุวดี โคAยเซ�ง บAานหAวยนํ้าดํา สตูล
754 เด็กชาย สันติภาพ ยางศรี บAานหAวยนํ้าดํา สตูล
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755 เด็กหญิง โสรดา ยาบา บAานหAวยมะพรAาว สตูล
756 เด็กหญิง ซาราณี ยังน่ิง บAานหัวควน สตูล
757 เด็กหญิง อมารีนา สําเร บAานหัวควน สตูล
758 เด็กหญิง ตัสนีม เกษมสัน บAานเหนือคลอง สตูล
759 เด็กหญิง สิริญดา แลหาด บAานใหม� สตูล
760 เด็กหญิง วรนุช แกAวบัวสังข� บAานใหม� สตูล
761 เด็กหญิง อริสรา สง�าบAานโคก บAานใหม� สตูล
762 เด็กหญิง แพรทอง เพอรัตน� ผังปาล�ม 1 สตูล
763 เด็กหญิง ซาร�าฮ� โต2ะหมัด ผังปาล�ม 3 สตูล
764 เด็กหญิง ณัฐณิชา รอดบุญมี ผังปาล�ม 4 สตูล
765 เด็กหญิง ธัญญลักษณ� สามเอียด ผังปาล�ม 4 สตูล
766 เด็กชาย นราธิป ดําแปOน ผังปาล�ม 4 สตูล
767 เด็กหญิง สิริกัญญา อักษรทอง ผังปาล�ม 4 สตูล
768 เด็กหญิง ชญาน�นันท� วิไลรัตน� พรรษนันท�ศึกษา สตูล
769 เด็กหญิง ฐิตินันท� ร่ืนสดงาม พรรษนันท�ศึกษา สตูล
770 เด็กชาย พีรวิชญ� เฮ�าฮู�เทียน พรรษนันท�ศึกษา สตูล
771 เด็กหญิง ภัทราวดี จันทร�เอียด พรรษนันท�ศึกษา สตูล
772 เด็กหญิง ลภัสรดา แซ�ตัน พรรษนันท�ศึกษา สตูล
773 เด็กชาย สิรภพ จ�ายพงษ� พรรษนันท�ศึกษา สตูล
774 เด็กชาย ธราธร รักสกุล เพชรชูศึกษา สตูล
775 เด็กหญิง พาขวัญ เช้ือวงศ� เพชรชูศึกษา สตูล
776 เด็กชาย ศิวกร ศรีสงคราม ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
777 เด็กชาย กรวิชญ� เอ่ียวสกุล ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
778 เด็กชาย กฤษฎา นวลแกAว ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
779 เด็กชาย กษิด์ิเดช สุทธิพัฒน�อนันต� ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
780 เด็กหญิง กัญญ�วรา ศรีสุด ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
781 เด็กหญิง เกร็ดมณี ด�านเท�ง ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
782 เด็กหญิง ชลธิชา กลับใจไดA ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
783 เด็กชาย ชาคริต หลงหัน ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
784 เด็กหญิง ฑิตยา บุญชาตรี ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
785 เด็กหญิง ตัสนีม รอเกตุ ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
786 เด็กหญิง ทัศนีย� แหมถ่ิน ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
787 เด็กชาย ธนธรณ� ชูเจริญ ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
788 เด็กหญิง ธัญชนก บุตรเพ็ชร ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
789 เด็กหญิง ธิดารัตน� แกAวหลAา ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
790 เด็กชาย นนธวัช ครุฑจAอน ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
791 เด็กหญิง นรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ� ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
792 เด็กชาย นวพล บิลเหล็ม ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
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793 เด็กชาย นิวัศกรณ� ณ พิจิตร ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
794 เด็กหญิง เนตรชนก สาโรจน� ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
795 เด็กชาย ประชาธิป บุญนํา ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
796 เด็กหญิง ปริชญา สุวรรณตรี ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
797 เด็กหญิง ปFยะธิดา บุรุษราษฎร� ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
798 เด็กหญิง พรพิสุทธ์ิ จงเปาหยิน ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
799 เด็กหญิง พลอยแพรวา ตรัสศิริ ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
800 เด็กหญิง พุธิตา แสงแกAว ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
801 เด็กหญิง แพรวา รักษ�ทอง ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
802 เด็กหญิง ภัทราพร โต2ะเหล็ม ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
803 เด็กหญิง ภัทราภรณ� ชายแกAว ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
804 เด็กชาย ภูริศ หงษ�ทอง ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
805 เด็กหญิง มนัสนันท� จันทระ ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
806 เด็กชาย เมธัส ไชยมณี ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
807 เด็กชาย รุดฟาน ไมมะหาด ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
808 เด็กหญิง วรัชยา ครุวรรณพัฒน� ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
809 เด็กหญิง ศิรภัสสร แซ�เฮง ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
810 เด็กชาย ศุภกฤต เจ2ะนะ ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
811 เด็กหญิง ศุวารีย� ยุนุAย ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
812 เด็กชาย สรวิชญ� สุวาหลํา ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
813 เด็กหญิง สุกัญญา ธรรมทิน ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
814 เด็กหญิง สุชีรา คมขํา ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
815 เด็กชาย อนัส ลือแมะ ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
816 เด็กหญิง อมลรดา เกตุบุตร ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
817 เด็กหญิง อศิราภัทร� เหมนะห� ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
818 เด็กชาย อัซรัฟคาน ฮัมดาหลี ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
819 เด็กชาย อัศวกรณ� โตวังจร ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
820 เด็กหญิง อาทิตยาภรณ� วงมุสิก ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
821 เด็กชาย อานัส หลังยาหน�าย ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
822 เด็กชาย เอเธนส� มาราสา ภูริภรณ�ชัยศึกษา สตูล
823 เด็กหญิง คลอรีฟะ รุ�งสัมพันธ� มุสลิมศึกษา สตูล
824 เด็กหญิง นัจญวา โดงกูล มุสลิมศึกษา สตูล
825 เด็กหญิง นัสซีร� เกศนี มุสลิมศึกษา สตูล
826 เด็กหญิง นูรดีณี อิสมาแอล มุสลิมศึกษา สตูล
827 เด็กหญิง รัตติกา วาหาบ มุสลิมศึกษา สตูล
828 เด็กหญิง อาทิมา นาฮับผล มุสลิมศึกษา สตูล
829 เด็กหญิง ฮัซวานี หลีมานัน มุสลิมศึกษา สตูล
830 เด็กหญิง เกศิณี สงดAวง วรรธนะสาร สตูล
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831 เด็กหญิง ชิดชนก ขาวดี วัดชมพูนิมิต สตูล
832 เด็กชาย อนุพงศ� มณีโชติ วัดชมพูนิมิต สตูล
833 เด็กหญิง กลอเรีย อาหมัน สตูลศานติศึกษา สตูล
834 เด็กหญิง กัญสุมา สตันน2อต สตูลศานติศึกษา สตูล
835 เด็กหญิง กันติยา วาโร2ะ สตูลศานติศึกษา สตูล
836 เด็กชาย เจษฎา ม�องเร2ะ สตูลศานติศึกษา สตูล
837 เด็กหญิง ซากีน2ะ เหลือแดง สตูลศานติศึกษา สตูล
838 เด็กหญิง โซเฟCย หยีราเหม สตูลศานติศึกษา สตูล
839 เด็กหญิง ณ.กานต� หวานคง สตูลศานติศึกษา สตูล
840 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ศุภกิจกุล สตูลศานติศึกษา สตูล
841 เด็กชาย ดนัย แสงบัวหมัด สตูลศานติศึกษา สตูล
842 เด็กหญิง ดวงชนก ราเหม สตูลศานติศึกษา สตูล
843 เด็กหญิง เดียรดา หลงสลํา สตูลศานติศึกษา สตูล
844 เด็กหญิง ธัญญาเรศ กาสเส็น สตูลศานติศึกษา สตูล
845 เด็กหญิง นูรฟFรดาวซ� ชอบงาม สตูลศานติศึกษา สตูล
846 เด็กหญิง นูรไอณี จิ สตูลศานติศึกษา สตูล
847 เด็กหญิง นูรฮูดา หลงเก็ม สตูลศานติศึกษา สตูล
848 เด็กหญิง ประภัสสร ภักดีเจริญกุล สตูลศานติศึกษา สตูล
849 เด็กชาย ปFยวัฒน� ต้ิงดํา สตูลศานติศึกษา สตูล
850 เด็กหญิง พัชลดา แคยิหวา สตูลศานติศึกษา สตูล
851 เด็กชาย พีรพัฒน� หลังโส2ะ สตูลศานติศึกษา สตูล
852 เด็กหญิง ฟาร�รานัท อิดท้ิง สตูลศานติศึกษา สตูล
853 เด็กชาย ฟาฮัส ปาละสัน สตูลศานติศึกษา สตูล
854 เด็กหญิง ฟFตดาว หีมปอง สตูลศานติศึกษา สตูล
855 เด็กหญิง ฟFรดาวส� ยากะจิ สตูลศานติศึกษา สตูล
856 เด็กชาย ภูมเขตต� เพ็ชรเพ็ง สตูลศานติศึกษา สตูล
857 เด็กหญิง มาริษา ลาดิง สตูลศานติศึกษา สตูล
858 เด็กหญิง มารีน บิสนุม สตูลศานติศึกษา สตูล
859 เด็กหญิง ยุวัยนีย� ปFริยะ สตูลศานติศึกษา สตูล
860 เด็กหญิง รัชฎา แดงนุAย สตูลศานติศึกษา สตูล
861 เด็กชาย ริสกี เวชศักด์ิ สตูลศานติศึกษา สตูล
862 เด็กหญิง รุสญา หมีนหวัง สตูลศานติศึกษา สตูล
863 เด็กหญิง วานีตาร� เจะอาแซ สตูลศานติศึกษา สตูล
864 เด็กหญิง ศศิมา พีพะระพรรณ สตูลศานติศึกษา สตูล
865 เด็กหญิง สุมินตรา ทับลัง สตูลศานติศึกษา สตูล
866 เด็กชาย สุรศักด์ิ ระมะลี สตูลศานติศึกษา สตูล
867 เด็กหญิง สุรอยยา ดวงตา สตูลศานติศึกษา สตูล
868 เด็กหญิง สุลัยญา หลงสลํา สตูลศานติศึกษา สตูล



ท่ี คํานําหน	า ช่ือ สกุล โรงเรียน จังหวัด
869 เด็กหญิง อติมา ยาบาจิ สตูลศานติศึกษา สตูล
870 เด็กหญิง อัยม่ี มัจฉา สตูลศานติศึกษา สตูล
871 เด็กหญิง อารียา ราโอบ สตูลศานติศึกษา สตูล
872 เด็กชาย อิทธิกร แกAวทอง สตูลศานติศึกษา สตูล
873 เด็กชาย ฮาริส ลิมาน สตูลศานติศึกษา สตูล
874 เด็กหญิง ปณิตา วาหาบ สมาคมเลขานุการสตรี 3 สตูล
875 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย โต2ะรักษ� สมาคมเลขานุการสตรี 3 สตูล
876 เด็กหญิง กฤษณี สุติก สายเพชรศึกษา สตูล
877 เด็กหญิง กษมา เก้ือเสAง สายเพชรศึกษา สตูล
878 เด็กชาย กันตภณ โลหะจินดา สายเพชรศึกษา สตูล
879 เด็กหญิง คริษฐา นาคสง�า สายเพชรศึกษา สตูล
880 เด็กหญิง จอมขวัญ ภมรานนท� สายเพชรศึกษา สตูล
881 เด็กหญิง จันทร�จิรา ทองดีเพ็ง สายเพชรศึกษา สตูล
882 เด็กหญิง จิดาภา ดําจํานงค� สายเพชรศึกษา สตูล
883 เด็กหญิง ชฎาภรณ� บัตริยะ สายเพชรศึกษา สตูล
884 เด็กหญิง ชิตตีนา มAองพรAา สายเพชรศึกษา สตูล
885 เด็กหญิง ชุติกาญจน� ธรรมชินโน สายเพชรศึกษา สตูล
886 เด็กหญิง ชุติมณฑน� ธรรมชินโน สายเพชรศึกษา สตูล
887 เด็กหญิง ฐิติรัตน� แกAวรัตนา สายเพชรศึกษา สตูล
888 เด็กหญิง ฐิติรัตน� พิพัฒน�วรสกุล สายเพชรศึกษา สตูล
889 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แกAวมณี สายเพชรศึกษา สตูล
890 เด็กหญิง ณัฐภัทรา พวงศรี สายเพชรศึกษา สตูล
891 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปJจฉิมศิริ สายเพชรศึกษา สตูล
892 เด็กหญิง ดุสิตา จงเจริญ สายเพชรศึกษา สตูล
893 เด็กหญิง ติกุลรัตน� ฐิติกุลรัศมี สายเพชรศึกษา สตูล
894 เด็กชาย ทวีรัชต� กAองเอกภพ สายเพชรศึกษา สตูล
895 เด็กหญิง ทักษพร เอียดสุย สายเพชรศึกษา สตูล
896 เด็กหญิง ธนัชญา ปลอดไหม� สายเพชรศึกษา สตูล
897 เด็กหญิง ธนัชพร เต้ียเล็ก สายเพชรศึกษา สตูล
898 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ� สังขจินดา สายเพชรศึกษา สตูล
899 เด็กชาย ธีร�ธนิน ตุกังหัน สายเพชรศึกษา สตูล
900 เด็กชาย ธีระพัฒน� เกลี้ยงแกAว สายเพชรศึกษา สตูล
901 เด็กหญิง นภสร หมาดง2ะ สายเพชรศึกษา สตูล
902 เด็กหญิง นภัสรัช สันโด สายเพชรศึกษา สตูล
903 เด็กชาย นิธิศ ธีรวรวิทย� สายเพชรศึกษา สตูล
904 เด็กหญิง นิสรีน โต2ะสะเล� สายเพชรศึกษา สตูล
905 เด็กหญิง บุณยวีร� สะอาด สายเพชรศึกษา สตูล
906 เด็กหญิง ปริญศิริ ไสยฉิม สายเพชรศึกษา สตูล
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907 เด็กหญิง ปวีณ�ธิดา รองเมือง สายเพชรศึกษา สตูล
908 เด็กหญิง พิยะดา พันทอง สายเพชรศึกษา สตูล
909 เด็กชาย พิสุทธิศักด์ิ สุวรรณพิทักษ� สายเพชรศึกษา สตูล
910 เด็กหญิง ฟาฮาน�า เมืองจันทบุรี สายเพชรศึกษา สตูล
911 เด็กชาย ฟุรกอน ลัดเลีย สายเพชรศึกษา สตูล
912 เด็กชาย ภัทรพล ชํานาญดง สายเพชรศึกษา สตูล
913 เด็กหญิง มัทนียา หะมะ สายเพชรศึกษา สตูล
914 เด็กหญิง มิวธิตา ใจดี สายเพชรศึกษา สตูล
915 เด็กชาย มูฮัมมัดซัมวีล เกษม สายเพชรศึกษา สตูล
916 เด็กชาย ริฟฮาน สวัสดี สายเพชรศึกษา สตูล
917 เด็กชาย โรสลัน สันเกาะ สายเพชรศึกษา สตูล
918 เด็กชาย ไวยวัฒน� แซ�หลี สายเพชรศึกษา สตูล
919 เด็กหญิง ศศิชา จันทร�ศรี สายเพชรศึกษา สตูล
920 เด็กหญิง ศศิชา พรมรักษ� สายเพชรศึกษา สตูล
921 เด็กหญิง ศศิตา โขวัฒนกุล สายเพชรศึกษา สตูล
922 เด็กหญิง ศศิธร นิลละออ สายเพชรศึกษา สตูล
923 เด็กหญิง ศศิมล ทองเพ็ชร สายเพชรศึกษา สตูล
924 เด็กหญิง ศิริธร สมบูรณ� สายเพชรศึกษา สตูล
925 เด็กหญิง ศุภาพิชญ� ฤทธ์ิภักดี สายเพชรศึกษา สตูล
926 เด็กชาย สหรัฐ ทองบุญ สายเพชรศึกษา สตูล
927 เด็กหญิง สุธาทิพย� ทองแปOน สายเพชรศึกษา สตูล
928 เด็กหญิง สุธาสินี เต�งท้ิง สายเพชรศึกษา สตูล
929 เด็กหญิง สุธาสินี บาจรีย�กวิน สายเพชรศึกษา สตูล
930 เด็กหญิง อนันตญา ทิพย�ก้ิม สายเพชรศึกษา สตูล
931 เด็กชาย อฟJนดี นุAยโส2ะ สายเพชรศึกษา สตูล
932 เด็กหญิง อลีนา ราเหม สายเพชรศึกษา สตูล
933 เด็กหญิง อัจฉริยา สันหมาน สายเพชรศึกษา สตูล
934 เด็กชาย อาซีล หยีมะเหร็บ สายเพชรศึกษา สตูล
935 เด็กหญิง ปภาดา แท�นแกAว อนุบาลควนกาหลง สตูล
936 เด็กหญิง เมธินี กลAาแข็ง อนุบาลควนกาหลง สตูล
937 เด็กหญิง สุดาทิพย� โมฮําหมัด อนุบาลควนกาหลง สตูล
938 เด็กชาย สุปรี ติงสา อนุบาลควนกาหลง สตูล
939 เด็กหญิง อิสริยา เกษแกAว อนุบาลควนกาหลง สตูล
940 เด็กหญิง เอกปวีย� หนูชุม อนุบาลควนกาหลง สตูล
941 เด็กหญิง นัสรีญา ใบกอเด็ม อนุบาลควนโดน สตูล
942 เด็กหญิง พรรณิชา อินทะนู อนุบาลควนโดน สตูล
943 เด็กชาย ฟาริส หวังกุหลํา อนุบาลควนโดน สตูล
944 เด็กหญิง ภูมณี อนันต�เดชะกุล อนุบาลควนโดน สตูล
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945 เด็กหญิง วิลาศินี สุวรรณชาตรี อนุบาลควนโดน สตูล
946 เด็กหญิง เฮารอ ปดูกา อนุบาลควนโดน สตูล
947 เด็กหญิง ชนกานต� เกษมปFติ อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
948 เด็กหญิง ชนิภา เพชรจํารัส อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
949 เด็กชาย ชยากร เสาวคนธ�เมธี อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
950 เด็กหญิง ชรินรัตน� สีแกAวเขียว อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
951 เด็กหญิง นัซรียา มะมนัง อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
952 เด็กหญิง นัสรียา อิสายะ อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
953 เด็กชาย นิติภูมิ ปะลาวัลย� อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
954 เด็กหญิง นูรดีนี ปะลาวัน อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
955 เด็กหญิง พิมชนก ภานุเมธา อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
956 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ� ก[งเซ�ง อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
957 เด็กชาย รอฟูล ปJงหลีเส็น อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
958 เด็กหญิง ศศิมา เล2ะสัน อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
959 เด็กชาย อัฎฮา หลังสกุล อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
960 เด็กหญิง อันเดียร�น�า พลพุทธ อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
961 เด็กชาย เอกภพ หนูเกตุ อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
962 เด็กหญิง ฮัซซูน�า มัจฉา อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
963 เด็กหญิง ณูรีตา ท้ิงนํ้ารอบ อนุบาลท�าแพ สตูล
964 เด็กหญิง นัสนีน ท้ิงนํ้ารอบ อนุบาลท�าแพ สตูล
965 เด็กหญิง อริสา มาเยอะ อนุบาลท�าแพ สตูล
966 เด็กหญิง อารียา บุญธรรม อนุบาลท�าแพ สตูล
967 เด็กหญิง ณัฏฐสร หมาดท้ิง อนุบาลท�าแพพัฒนา สตูล
968 เด็กหญิง นิสรีน หลงสลํา อนุบาลท�าแพพัฒนา สตูล
969 เด็กหญิง สุจิตรา หลังปาปJน อนุบาลท�าแพพัฒนา สตูล
970 เด็กหญิง กฤติมา หีมปอง อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
971 เด็กหญิง กัญญ�วรา สAมเกลี้ยง อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
972 เด็กหญิง คีตาวริญณ� บริรักษ� อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
973 เด็กชาย ธนกฤต รักรณรงค� อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
974 เด็กหญิง พัณณิตา อ�อนรัตน� อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
975 เด็กหญิง วาสนา คงสุรินทร� อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
976 เด็กชาย อนันตกานต� ขาวเผือก อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
977 เด็กหญิง ไอชวารายา เรทมิฬ อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
978 เด็กหญิง ฮันนาน บุญเสน อนุบาลทุ�งหวAา สตูล
979 เด็กชาย จิรายุ พูลจันทร� อนุบาลมะนัง สตูล
980 เด็กชาย ณฐพงศธร รักพวก อนุบาลมะนัง สตูล
981 เด็กหญิง ปรายฟOา สุขสําราญ อนุบาลมะนัง สตูล
982 เด็กชาย มรกต พรุเพชรแกAว อนุบาลมะนัง สตูล
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983 เด็กหญิง จิราวรรณ บุญเชิญ อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
984 เด็กหญิง ชารีน�า ฮะยีบิลัง อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
985 เด็กหญิง ซอฟาร�ลีน สุวาหลํา อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
986 เด็กหญิง ซัลวา บูอีตํา อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
987 เด็กหญิง ซีมิยาอ� สันนาหู อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
988 เด็กหญิง ไซหนาบ จางวาง อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
989 เด็กหญิง ญานีลาฮ� หยาหลี อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
990 เด็กหญิง นัจญวา ใบกาเด็ม อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
991 เด็กหญิง นัซนีน ดาแล�หมัน อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
992 เด็กหญิง นัสรีญา กะด2ะ อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
993 เด็กหญิง นิชรีน ด�านเท�ง อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
994 เด็กหญิง นูรรัสมี สูเด็น อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
995 เด็กหญิง พันทิพา ปะดุกา อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
996 เด็กหญิง ฟาตีฮะห� เตะปูยู อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
997 เด็กหญิง รอฎียะฮ� ลาเฉลิม อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
998 เด็กหญิง สุนิษา หมัดเดน อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
999 เด็กหญิง อัจฉริยา แกสมาน อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
1000 เด็กชาย อัลฟFตฎัส ปCมะสาร อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
1001 เด็กหญิง อากีดะห� นาปาเลน อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
1002 เด็กชาย ฆอลีฟห� เปรมใจ อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1003 เด็กหญิง ชุติกาญจน� ต้ินสกุล อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1004 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ชูเทพ อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1005 เด็กชาย ณฐวรรธ โพธ์ิแกAว อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1006 เด็กหญิง ณัฐวรา นวลดุก อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1007 เด็กหญิง ธสิกานต� รัชตเศรษฐ� อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1008 เด็กหญิง พลอยภัค ถึงมุสิก อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1009 เด็กหญิง ภัณฑิลา ปFWนทองพันธ� อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1010 เด็กหญิง เมสินี ทองอ�อน อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1011 เด็กหญิง ศศิวิมล สืบสุขม่ันสกุล อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1012 เด็กหญิง สวรรยา แซ�อ้ึง อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1013 เด็กชาย อติรุจ มุณีแนม อนุบาลรุ�งทิพย� สตูล
1014 เด็กหญิง ณัฐชยา แอหลัง อนุบาลละงู สตูล
1015 เด็กหญิง ฟาเดีย สุวาหลํา อนุบาลละงู สตูล
1016 เด็กหญิง สกุลกานต� เปCยฉ่ํา อนุบาลละงู สตูล
1017 เด็กหญิง อภิสรา นุตภูติพงศ� อนุบาลละงู สตูล
1018 เด็กหญิง กนกวรรณ ขวัญจิตร อนุบาลสตูล สตูล
1019 เด็กหญิง กมลชนก แซ�จูA อนุบาลสตูล สตูล
1020 เด็กชาย กฤตนพ สุขไชยะ อนุบาลสตูล สตูล



ท่ี คํานําหน	า ช่ือ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1021 เด็กชาย กฤติพงษ� ใจหAาว อนุบาลสตูล สตูล
1022 เด็กหญิง กัญญานันท� ชAางมาก อนุบาลสตูล สตูล
1023 เด็กหญิง กัญญาวีร� โรจนรัตน� อนุบาลสตูล สตูล
1024 เด็กชาย กันตภณ ทองซAวน อนุบาลสตูล สตูล
1025 เด็กชาย กันตวิชญ� ผลวัฒนะ อนุบาลสตูล สตูล
1026 เด็กชาย กันตินันท� ละใบกาเด็น อนุบาลสตูล สตูล
1027 เด็กชาย กิตติภัฎ วรรณวิไล อนุบาลสตูล สตูล
1028 เด็กหญิง ขัตติญา เดิมหลิ่ม อนุบาลสตูล สตูล
1029 เด็กหญิง เขมิชญา คงแกAว อนุบาลสตูล สตูล
1030 เด็กชาย จิรภัทร ด�อลาห� อนุบาลสตูล สตูล
1031 เด็กหญิง จิรัชญา ปJนดีกา อนุบาลสตูล สตูล
1032 เด็กชาย เจAาคุณ จีนลิบ อนุบาลสตูล สตูล
1033 เด็กหญิง ฉัตรชนก แดงยวน อนุบาลสตูล สตูล
1034 เด็กหญิง ชนนิกานต� ชูนวล อนุบาลสตูล สตูล
1035 เด็กหญิง ชมพูนุท เชาว�โกวิทกุล อนุบาลสตูล สตูล
1036 เด็กชาย ชินวัตร ช�วยสรAาง อนุบาลสตูล สตูล
1037 เด็กหญิง โชติกา ไหมสวัสด์ิ อนุบาลสตูล สตูล
1038 เด็กหญิง ซีมิยาอ� สองเมือง อนุบาลสตูล สตูล
1039 เด็กหญิง ซีมิยาอ� หนูชูสุข อนุบาลสตูล สตูล
1040 เด็กหญิง ฐิตารีย� ขุนจิตตใจรักภักดี อนุบาลสตูล สตูล
1041 เด็กหญิง ณัฐณิชา ยูงทอง อนุบาลสตูล สตูล
1042 เด็กชาย ณัฐนนท� หมุดยะฝา อนุบาลสตูล สตูล
1043 เด็กชาย ณัฐยศ จันทร�เทพ อนุบาลสตูล สตูล
1044 เด็กหญิง ณัฐริตา สตันน2อต อนุบาลสตูล สตูล
1045 เด็กหญิง ถลัชนันท� พันธุ�มณี อนุบาลสตูล สตูล
1046 เด็กหญิง ทยวรรณ จอสกุล อนุบาลสตูล สตูล
1047 เด็กชาย ทรงวุฒิ ทองรAอยช่ัง อนุบาลสตูล สตูล
1048 เด็กชาย ธนพัฒน� ศิริพันธุ� อนุบาลสตูล สตูล
1049 เด็กชาย ธนภัทร ประสุธรรม อนุบาลสตูล สตูล
1050 เด็กหญิง ธมนวรรณ ชูใหม� อนุบาลสตูล สตูล
1051 เด็กหญิง ธัญชนก เขียนงาม อนุบาลสตูล สตูล
1052 เด็กชาย ธัญนพ คงสี อนุบาลสตูล สตูล
1053 เด็กชาย ธีรภัทร คงสม อนุบาลสตูล สตูล
1054 เด็กชาย นนทพันธ� อรชร อนุบาลสตูล สตูล
1055 เด็กหญิง นราภัทร หนูโส2ะ อนุบาลสตูล สตูล
1056 เด็กชาย นฤเบศ บุญสนิท อนุบาลสตูล สตูล
1057 เด็กหญิง นัชชา ปานย่ิง อนุบาลสตูล สตูล
1058 เด็กหญิง นันท�นภัส งามดุษฎีพร อนุบาลสตูล สตูล
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1059 เด็กหญิง นัสรียา อาลี อนุบาลสตูล สตูล
1060 เด็กหญิง นํ้ามนต� นAอยดํา อนุบาลสตูล สตูล
1061 เด็กชาย นิธิภัทร รัตนกูล อนุบาลสตูล สตูล
1062 เด็กหญิง นิยตา นามวัชระโสพิศ อนุบาลสตูล สตูล
1063 เด็กหญิง นุมา จินเดหวา อนุบาลสตูล สตูล
1064 เด็กหญิง ปนัดดา เพ็งแกAว อนุบาลสตูล สตูล
1065 เด็กหญิง ปรมี อุโหยบ อนุบาลสตูล สตูล
1066 เด็กชาย ประดิษฐ� กุมปรุ อนุบาลสตูล สตูล
1067 เด็กหญิง ประภาศิริ อังกุราภินันท� อนุบาลสตูล สตูล
1068 เด็กชาย ปราเมศ ฉิมเก้ือ อนุบาลสตูล สตูล
1069 เด็กชาย ปฤชญีน โยมเมือง อนุบาลสตูล สตูล
1070 เด็กหญิง ปFWนญดา เส็มสัน อนุบาลสตูล สตูล
1071 เด็กหญิง ปุณยวีร� สว�างแจAง อนุบาลสตูล สตูล
1072 เด็กหญิง เปรมสุดา เปาตะเด อนุบาลสตูล สตูล
1073 เด็กชาย พงศ�พัฒน� จุลมณีโชติ อนุบาลสตูล สตูล
1074 เด็กหญิง พรรษมน จันทพงศ� อนุบาลสตูล สตูล
1075 เด็กหญิง พัณณิตา ศรีปาน อนุบาลสตูล สตูล
1076 เด็กหญิง พิชชากร โตทอง อนุบาลสตูล สตูล
1077 เด็กหญิง พิมอร อัครบวร อนุบาลสตูล สตูล
1078 เด็กหญิง พิยดา เทวฤทธ์ิ อนุบาลสตูล สตูล
1079 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อิศโร อนุบาลสตูล สตูล
1080 เด็กชาย ฟาริก หมาดดาเร2ะ อนุบาลสตูล สตูล
1081 เด็กหญิง ฟFรดาวส� พันกาแด อนุบาลสตูล สตูล
1082 เด็กชาย ภวันธร ตันตะการสกุล อนุบาลสตูล สตูล
1083 เด็กหญิง ภัชษนัญฑ� มาลินี อนุบาลสตูล สตูล
1084 เด็กหญิง ภัณฑิรา พงษ�อภัย อนุบาลสตูล สตูล
1085 เด็กหญิง ภัททิยา หนูชูสุข อนุบาลสตูล สตูล
1086 เด็กหญิง ภัทรนิษฐ� วิริยะสุข อนุบาลสตูล สตูล
1087 เด็กหญิง มาดีน�า ปะดุกา อนุบาลสตูล สตูล
1088 เด็กชาย เมธา เอกเจริญกุล อนุบาลสตูล สตูล
1089 เด็กหญิง ยอดฟOา ชัยยะวิริยะ อนุบาลสตูล สตูล
1090 เด็กหญิง ยัสมิน หลีเส็น อนุบาลสตูล สตูล
1091 เด็กหญิง รวงขAาว หม่ืนสุวรรณ อนุบาลสตูล สตูล
1092 เด็กหญิง รสิตา กาบูลย� อนุบาลสตูล สตูล
1093 เด็กหญิง รอยพิมพ� มากทรัพย�สิน อนุบาลสตูล สตูล
1094 เด็กหญิง รัชวลัย สมะบุพ อนุบาลสตูล สตูล
1095 เด็กหญิง รินรดา แสงจันทร� อนุบาลสตูล สตูล
1096 เด็กหญิง รุจิรา คงนวล อนุบาลสตูล สตูล



ท่ี คํานําหน	า ช่ือ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1097 เด็กหญิง ลักษณ�พร วิศาล อนุบาลสตูล สตูล
1098 เด็กหญิง ไลลา มิหัด อนุบาลสตูล สตูล
1099 เด็กหญิง วรัมพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อนุบาลสตูล สตูล
1100 เด็กหญิง วริษฐา วนสุนทร อนุบาลสตูล สตูล
1101 เด็กหญิง วริสรา ไหมฉิม อนุบาลสตูล สตูล
1102 เด็กชาย วุฒิพล เฮงวัฒนา อนุบาลสตูล สตูล
1103 เด็กชาย ศรอรรถ มาราสา อนุบาลสตูล สตูล
1104 เด็กหญิง ศรัญญ�า เศษระนํา อนุบาลสตูล สตูล
1105 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิชน ชุมเพ็ชร อนุบาลสตูล สตูล
1106 เด็กหญิง ศิรภัสสร พันธ�ครุฑ อนุบาลสตูล สตูล
1107 เด็กหญิง ศุภัชญา คําพรหม อนุบาลสตูล สตูล
1108 เด็กหญิง ศุภิสรา แซ�เต้ือง อนุบาลสตูล สตูล
1109 เด็กหญิง สมิตานัน ก�อประเสริฐ อนุบาลสตูล สตูล
1110 เด็กหญิง สิริภักด์ิ มาวงศ� อนุบาลสตูล สตูล
1111 เด็กชาย สิริภัทร โฆสะโก อนุบาลสตูล สตูล
1112 เด็กหญิง สุชานันท� เอ่ียมอ่ิมสําราญ อนุบาลสตูล สตูล
1113 เด็กชาย สุทิวัส แจAงสว�าง อนุบาลสตูล สตูล
1114 เด็กหญิง สุพิชฌาย� ตันสกุล อนุบาลสตูล สตูล
1115 เด็กชาย สุรพงศ� แสงขํา อนุบาลสตูล สตูล
1116 เด็กหญิง อรรัมภา มีบุญ อนุบาลสตูล สตูล
1117 เด็กหญิง อัซนียาอ� ศรียาน อนุบาลสตูล สตูล
1118 เด็กหญิง อารยา ไชยพูล อนุบาลสตูล สตูล
1119 เด็กชาย อินซาล ตาวาโต อนุบาลสตูล สตูล
1120 เด็กชาย พิชัยยุทธ จันทคาม อนุบาลสตูล สตูล
1121 เด็กหญิง ปาริตา ปองแทA อนุบาลโอบอAอม สตูล
1122 เด็กหญิง มันซูน เก็นตาสา อนุบาลโอบอAอม สตูล
1123 เด็กหญิง ศิรินภา จําเริญรักษ� อนุบาลโอบอAอม สตูล
1124 เด็กหญิง สุรางคณา อินตาปา อนุบาลโอบอAอม สตูล
1125 เด็กหญิง อัสมา ฉิ่มฉ่ํา อนุบาลโอบอAอม สตูล


