
 

 

 
ประกาศโรงเรียนเทพา 

เร่ือง การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

………………………………………… 
สืบเนื่องจาก ประกาศโรงเรียนเทพา  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  เกี่ยวกับการรับนักเรียนในภาวะ
วิกฤติโรคระบาดเชื้อไวรัส  โคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น 

บัดนี้ การรับสมัครด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนเทพาขอประกาศรายละเอียดการสอบวัดความรู้          
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ดังนี้ 

๑. รายวิชา และเวลาที่ใช้สอบวัดความรู้ 
 ๑.๑ วิชาที่ใช้สอบ มี 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และ ภาษาไทย 
 1.2 เวลาที่ใช้สอบ วิชาละ 50 นาที (ตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น.)  
๒. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
 2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์  www.thepha.ac.th  
 2.2 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
๓. ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบวัดความรู้ 
 3.1 ผู้เข้าสอบต้องจดจ าหมายเลขห้องสอบ ตามรายชื่อในประกาศ 

3.2 ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม  
 3.3 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
 3.4 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างเคร่งครัด 
๔. ก าหนดการสอบวัดความรู้ ประกาศผล และรายงานตัว 
 4.1 วันสอบวัดความรู้   : วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
 4.2 วันประกาศผลสอบวัดความรู้  : วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน) 
 4.3 วันรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 16 มิถุนายน 2563 

 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๗   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

(นายสายัณร์ ชาลีผล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพา 

http://www.thepha.ac.th/
กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 1  อาคาร 1 ห้อง 112 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 
1 00004 เด็กชาย อนาวิล แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนบ้านเทพา  
2 00005 เด็กชาย วงศ์สกุล ทิพย์มณี บ้านเทพา  
3 00007 เด็กหญิง ทาษิณี ช่วยนุภาพ โรงเรียนบ้านเทพา  
4 00008 เด็กชาย ณพัชร เดเระมะ บ้านเทพา  
5 00010 เด็กหญิง พัชราภา ไชยขาว วัดคลองยอ  
6 00011 เด็กหญิง พัชรีภรณ์ ไชยขาว วัดคลองยอ  
7 00012 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา นิราภัย โรงเรียนบ้านเทพา  
8 00014 เด็กหญิง ศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์ บ้านล าไพล  
9 00015 เด็กหญิง เพียงขวัญ จันทสิโร โรงเรียนวัดคลองยอ  

10 00016 เด็กหญิง วาซินี่ย์ เหมียนเอียด บ้านเทพา  
11 00019 เด็กหญิง กวินทรา พรหมจุติ บ้านวังใหญ ่  
12 00020 เด็กหญิง นารีรัตน์ คงทอง โรงเรียนบ้านเทพา  
13 00023 เด็กหญิง ขวัญประภา เพชรช่วย บ้านทุ่งโพธิ์  
14 00024 เด็กหญิง วรางคณา บุญช่วย เพชรชูนุเคราะห์  
15 00025 เด็กหญิง ทักษิณา ช่วยนุภาพ โรงเรียนบ้านเทพา  
16 00027 เด็กชาย ศักดินันท์ บ่อเตย วัดเทพาไพโรจน์  
17 00028 เด็กหญิง วันวิสาข์ สังแก้ว โรงเรียนบ้านป่าโอน  
18 00030 เด็กหญิง จิตรลดา ล าโซะ จิปิภพพิทยา  
19 00032 เด็กชาย อัครพนธ์ รัตนะ ล าไพล  
20 00033 เด็กชาย สุรยุทธ์ นิรันดร์พุฒ วัดเทพาไพโรจน์  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. น.ส.เกศวิไล หนูปลอด  
๒. น.ส.ปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 2  อาคาร 2 ห้อง 211 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

21 00034 เด็กชาย อภินันท์ มามะ บ้านบ่อเตย  
22 00035 เด็กหญิง ศศิธรณ์ บินยีหมาน บ้านใต้  
23 00037 เด็กชาย ภูมิรพี ไชยสอง จิปิภพพิทยา  
24 00041 เด็กหญิง พิมพิศา หมันหลิน วัดเทพาไพโรจน์  
25 00044 เด็กหญิง ซันวา หลีเจริญ โรงเรียนบ้านคลองประดู่  
26 00045 เด็กชาย กฤตธนกร แก้วสามเขียว    
27 00047 เด็กชาย เมธี แก้วสุข วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
28 00048 เด็กหญิง ณัฐณิชา เเลต๋อง โรงเรียนบ้านป่ากอ  
29 00050 เด็กหญิง นุสรา ดีแม โรงเรียนบ้านคลองขุด  
30 00052 เด็กหญิง ดารุณี สุขแก้ว บ้านนา  
31 00053 เด็กหญิง พิชชา นิภิรมย์ บ้านป่าโอน  
32 00055 เด็กหญิง อรอนงค์ เตชะน้อย บ้านเทพา  
33 00059 เด็กชาย ดัยละมี กาซา โรงเรียนบ้านคลองขุด  
34 00060 เด็กหญิง ชโลธร แก้วนะ วัดคลองยอ  
35 00061 เด็กชาย คทาวุธ แซ่ตัน บ้านพรุตู  
36 00062 เด็กหญิง อาทิตยา กล้าณรงค์ บ้านพรุตู  
37 00063 เด็กชาย อนุชิต อาจทุมมา โรงเรียนบ้านป่ากอ  
38 00070 เด็กชาย ธีรศักดิ์ ม่วงทอง บ้านพรุตู  
39 00072 เด็กชาย ฌัฐพฃษ์ เรืองเพ็ง จิปิภพพิทยา  
40 00075 เด็กหญิง ปาลิตา ยกซ้วน บ้านนาทวี  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางสุวิบา เหยะมัน 
๒. น.ส.ซัลม่า เจ๊ะอาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 3  อาคาร 2 ห้อง 212 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

41 00076 เด็กชาย รวีโรจน ์ สุขเกษม บ้านล าไพล  
42 00079 เด็กชาย ฟารูก หัดขะเจ บ้านป่ากอ  
43 00080 เด็กหญิง ปานกมล อาญาพิทักษ์ วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
44 00084 เด็กหญิง นูรซาซูวานี ยามา บ้านพระพุทธ  
45 00085 เด็กชาย นันทวัฒน์ แวหะมะ บ้านพระพุทธ  
46 00088 เด็กชาย พจนันท์ หมื่นสระชุม จิปิภพพิทยา  
47 00089 เด็กชาย พงศกร แดงหนอแดง บ้านนา  
48 00091 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ สุวรรณจุณี โรงเรียนจิปิภพพิทยา  
49 00093 เด็กชาย พลกฤต อาคง บ้านเทพา  
50 00096 เด็กหญิง ศศินิภา สร้อยทอง บ้านโคกกอ  
51 00097 เด็กหญิง กมลทิพย์ บัณฑิโต บ้านเทพา  
52 00098 เด็กหญิง สิรินทรา สังข์แก้ว ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
53 00100 เด็กหญิง สุทธิดา ทองขาว บ้านล าไพล  
54 00101 เด็กชาย ธีระศักดิ์ มะหลี บ้านเทพา  
55 00102 เด็กหญิง ลริต้า ยีหมัดเส็น บ้านป่าโอน  
56 00105 เด็กหญิง พรชนก พวงสอน บ้านล าไพล  
57 00106 เด็กหญิง นาตาชา  กาญจนพันธ์ ร.ร บ้านพระพุทธ  
58 00108 เด็กหญิง อาทิตยา สาเหลา บ้านโคกกอ  
59 00110 เด็กหญิง อรอุมา หล าหัด โรงเรียนบ้านป่าโอน  
60 00111 เด็กชาย ณัฐวุฌิ สุวรรณบรรดิษ ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. น.ส.เลิศฤดี พรุเพชรแก้ว 
๒. น.ส.กมลวรรณ เกษสุริยงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 4  อาคาร 2 ห้อง 221 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

61 00112 เด็กหญิง อามีรา มะ บ้านเทพา  
62 00114 เด็กหญิง ปิยธิดา ชมเชย วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
63 00117 เด็กหญิง ซูไฮละห์ สุหลง บ้านแม่ที  
64 00121 เด็กหญิง พิมลรัตน์ มะประสิทธิ์ วังใหญ่  
65 00122 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จอมวิเชียร จิปิภพพิทยา  
66 00125 เด็กหญิง สุภัสสรา หล าหัด โรงเรียนบ้านป่าโอน  
67 00126 เด็กหญิง เพชรลัดดา จิรกุลวัฒน์ วัดคลองยอ  
68 00128 เด็กหญิง นพราดา หัดสาหมัด โรงเรียนดารุสสาลาม  
69 00130 เด็กหญิง ญานภัทร นวมโคกสูง โรงเรียนบ้านเทพา  
70 00131 เด็กหญิง จิรานุช นุ้ยสมาด วัดเทพาไพโรจน์  
71 00135 เด็กหญิง นุฐิญา หล าหัด โรงเรียนบ้านป่าโอน  
72 00136 เด็กชาย เทพวริณ อิณทอง บ้นเทพา  
73 00141 เด็กชาย จิติกร ภาโอภาส โรงเรียนบ้านโคกกอ  
74 00145 เด็กหญิง วิภาวรรณ สาระแน บ้านเทพา  
75 00146 เด็กชาย ธีรภัทร จันทรัตน์ บ้านโคกกอ  
76 00147 เด็กหญิง จุฑาธิป หมวดทองค า วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
77 00149 เด็กหญิง น้ าเพชร เเก้วทอง บ้านเทพา  
78 00152 เด็กหญิง อุษามณี แซ่เตียว บ้านเทพา  
79 00153 เด็กชาย วรเดช เปรมประชา บ้านเทพา  
80 00155 เด็กหญิง ศิรภัสสร บุญประสิทธิ์ บ้านป่าโอน  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางอรุณรัตน์ เจียมรัตนะ 
๒. นางยามีละห์  กาแลซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 5  อาคาร 2 ห้อง 222 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

81 00157 เด็กหญิง สุไรดา อินน้ าหอม ร.ร.บ้านคลองขุด  
82 00160 เด็กชาย ปรัชญา มูน ี โรงเรียนบ้านป่าโอน  
83 00161 เด็กหญิง วรรณิชา ยะนายเดิม บ้านป่าโอน  
84 00164 เด็กหญิง อมรรัตน์ เพชรจ ารัส    
85 00165 เด็กชาย รัตพงศ์ สาระแน บ้านเทพา  
86 00166 เด็กชาย อนุวัฒน์ หมุดประเสริฐ บ้านเทพา  
87 00168 เด็กชาย สุเมโธ ลิมสกุล โรงเรียนวัดครองยอ  
88 00170 เด็กหญิง ธารารัตน์ แหงใจ โรงเรียนบ้านวังใหญ่  
89 00171 เด็กหญิง กรชนก หนักทอง โรงเรียนบ้านวังใหญ่  
90 00173 เด็กหญิง อโนชา ดอเลาะ บ้านเทพา  
91 00174 เด็กหญิง มารีน่า ง๊ะเจะเเอ โรงเรียนจิปิภพพิทยา  
92 00175 เด็กชาย อนุวัฒน์ จันทรของชุม บ้านนาทวี  
93 00176 เด็กชาย วรายุ ม่วงก่อเกื้อ พรุตู  
94 00177 เด็กหญิง เมธาวลัย บุญญา บ้านเทพา  
95 00180 เด็กชาย สุรเดช ไชยของพรม พรุตู  
96 00181 เด็กหญิง อภิชญา ทองเนียม วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
97 00182 เด็กหญิง เจนจิรา หน่อมอง วัดนิคนประสาทมิตรภาพที่149  
98 00183 เด็กหญิง ฮุซนี หลีเจริญ โรงเรียนบ้านคลองประดู่  
99 00184 เด็กชาย ศิวกร แก้วเกาะสะบ้า พรุตู  

100 00185 เด็กชาย สุทธิรักษ์ คงสีแก้ว โรงเรียนวัดปริก  
 

กรรมการคุมสอบ 
๑. นายธนาย ุขุนนุ้ย 
๒. น.ส.ซูไฮฬา อูมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 6  อาคาร 2 ห้อง 223 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

101 00186 เด็กหญิง อิษฎาพร ทองชูช่วย วัดคลองยอ  
102 00187 เด็กหญิง วรัทยา วรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านพรุตู  
103 00190 เด็กชาย วศินธร ดวงสุวรรณ์ ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
104 00191 เด็กหญิง ปริยฉัตร กาฬสงค์ ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
105 00192 เด็กชาย ณัฐพล ไชยนุ้ย วัดนิคมประมาทมิตรภาพที่149  
106 00193 เด็กหญิง อรอุมา บุญเรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านนา  
107 00194 เด็กหญิง ศุภนุช ทองเป็นเพ็ชร บ้านโคกกอ  
108 00196 เด็กหญิง ทศอร อิแอ โรงเรียนบ้านแม่ที  
109 00198 เด็กหญิง สิริประภา  นวลมณี วัดนิคมประสาทมิตรภาพที149  
110 00205 เด็กหญิง กฤตพร จันทร์เพชร จิปิภพพิทยา  
111 00206 เด็กชาย อรรถพล บุรีรัตน์ บ้านเทพา  
112 00207 เด็กหญิง ศวิตา โชติช่วง โรงเรียนบ้านล าไพล  
113 00208 เด็กชาย ธนาธร สีหวงศ ์ บ้านเทพา  
114 00209 เด็กชาย พงศกร คงกระพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกกอ  
115 00211 เด็กหญิง อานันตยา  ทิศพรมทอง บ้านล าไพล  
116 00216 เด็กหญิง ณัฐสุภา หน่อแก้ว โรงเรียนวัดปริก  
117 00217 เด็กหญิง มัณติกา จุลิวรรณล ี บ้านโคกพยอม  
118 00219 เด็กหญิง กนกอร  ขุนปราบ โรงเรียนบ้านล าไพล  
119 00220 เด็กหญิง ปุณยนุช นองเนือง วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
120 00222 เด็กชาย อรรถชัย เเซ่ว่อง โรงเรียนบ้านล าไพล  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางจิตติพร จันทรัตน์ 
๒. น.ส.กริยาณี ช านาญเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 7  อาคาร 3 ห้อง 324 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

121 00224 เด็กหญิง กัญรินทร์ วิทูรสรรพสิริ บ้านล าไพล  
122 00226 เด็กชาย กฤตเมธ แลบา บ้านแม่ที  
123 00229 เด็กหญิง ด.ญพีรญา เตะหมัดหมะ โรงเรียนบ้านพระพุทธ  
124 00234 เด็กชาย ยุทธนา บุญเทพ เพชรชูนุเคราะห์  
125 00235 เด็กชาย สรวิชญ ์ มหาเจริญ บ้านคลองประดู่  
126 00236 เด็กชาย ปิติพล ขุนแก้ว บ้านพรุตู  
127 00238 เด็กหญิง ปริชญา   หมื่นสะชุม ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
128 00241 เด็กชาย กิติศักดิ์ อินวรรณะ โรงเรียนบ้านล าไพล  
129 00242 เด็กหญิง วรินญา ชูช่วย โรงเรียนบ้านล าไพล  
130 00243 เด็กชาย ศุภกฤต ประสาร บ้านเทพา  
131 00244 เด็กชาย คณินภฤศ ประดุจพล ศรีนทร์วิทยานุเคราะห์  
132 00245 เด็กหญิง ซินฟาร์นี่ มูณี โรงเรียนบ้านป่ากอ  
133 00246 เด็กหญิง สุพรรษา รอดทอง บ้านเทพา  
134 00247 เด็กชาย นพรุจต์ เเก้วก่อเกื้อ โรงเรียนวัดคลองยอ  
135 00248 เด็กชาย ปริญญา แดงเลิศ โรงเรียน้านล าไพล  
136 00250 เด็กหญิง อรจิรา สาเเละ บ้านเทพา  
137 00251 เด็กชาย อัษฎาวุธ  บัวศรี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  
138 00252 เด็กหญิง รอยฮัน สืบพันธุ์เทพา โรงเรียนบ้านเทพา  
139 00255 เด็กชาย ตะวัน อักษรแสงแก้ว วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
140 00256 เด็กชาย อภิสิธิ์ ดอเลาะ บ้านเทพา  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางจารุวรรณ บุญยอด 
๒. น.ส.กูนูรมา ตีงี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 8  อาคาร 3 ห้อง 325 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

141 00258 เด็กหญิง กวิตา สาแหล๊ะ โรงเรียนบ้านพระพุทธ  
142 00259 เด็กชาย คเณศวร หนองเทา ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
143 00261 เด็กชาย อัลวา พ่ึงรุ่ง บ้านเทพา  
144 00262 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ฝันฝา บ้านเทพา  
145 00263 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เพชรจ ารัส บ้านเทพา  
146 00264 เด็กหญิง สุทธิการต ์ พรมขวัญ โรงเรียนบ้านป่ากอ  
147 00265 เด็กหญิง ศิริพรรณ จิตมั่น ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น  
148 00266 เด็กหญิง ลัดดา มะหมิง วัดป้อมวิเชียรโชฏิการาม  
149 00267 เด็กหญิง รัติการณ์ จะนะจินา โรงเรียนวัดคลองยอ  
150 00269 เด็กหญิง นัซศณานีย์ เดเระมะ บ้านแม่ที  
151 00270 เด็กหญิง ศุภาวรรณ หนูแสง บ้านแม่ที  
152 00271 เด็กหญิง ศศินา ชอบแต่ง บ้านเทพา  
153 00272 เด็กหญิง วรรณพร เกษแก้ว วัดคลองยอ  
154 00273 เด็กหญิง วิภาลักษณ์ แสงสุวรรณ โรงเรียนจิปิภพพิทยา  
155 00274 เด็กหญิง สุชาวด ี เพ็ชรบูรณ์ นิคมสร้างตนเองเทพา3  
156 00275 เด็กหญิง เนตรนภา เหร็นเร๊ะ บ้านป่ากอ  
157 00277 เด็กชาย จิรภัทร สาและ โรงเรียนบ้านเทพา  
158 00278 เด็กหญิง เมธปิยา ราชูพิมล บ้านเทพา  
159 00283 เด็กชาย อัมรัน อิแอ บ้านเเม่ที  
160 00284 เด็กหญิง เพชรจรัจ ชูขาว เทพา  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. น.ส.หุสณา ตามาต 
๒. น.ส.ตอฮาเราะห์ ล่าบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 9  อาคาร 3 ห้อง 332 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

161 00285 เด็กชาย พิตตินันท์ ศรีสมบูรณ์ บ้านทุ่งโพธิ์  
162 00286 เด็กหญิง มัสสุรี บ่อเตย โรงเรียนบ้านคลองขุด  
163 00287 เด็กหญิง ปภัสสร ทองสุข วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
164 00288 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ นวลแก้ว โรงเรียนบ้านเทพา  
165 00290 เด็กชาย ศรัณย์พร เฒ่าต้นเดิม บ้านโคกกอ  
166 00291 เด็กชาย อมรศักดิ์ ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ  
167 00292 เด็กชาย ศิวนาถ ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านล าไพล  
168 00294 เด็กชาย ศิวกร แซ่จัง วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
169 00295 เด็กหญิง ไลลา เจ๊ะสะแม บ้านป่ากอ  
170 00298 เด็กหญิง พิชญาภา สู่สมแก้ว โรงเรียนบ้านพรุตู  
171 00299 เด็กหญิง ชญานันท์ ทองก่อปาน วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
172 00300 เด็กชาย ธีรยุทธ มามะ บ้านเเม่ที  
173 00304 เด็กชาย รัฐภูมิ แก้วนพรัตน์ บ้านเทพา  
174 00305 เด็กหญิง ซันเวีย เบ็ญหมัด บ้านเทพา  
175 00306 เด็กชาย อมรฤทธิ์ ไวยวิทย์ โรงเรียนบ้านคลองประดู่  
176 00308 เด็กชาย ผลิตโชค มากจันทร์ บ้านบ่อน้ าส้ม  
177 00309 เด็กหญิง วรนิษฐา แก้วค า  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาา  
178 00310 เด็กหญิง ปัทมา เนตรวงษ ์ ล าไพลราษฎร์อุทิศ  
179 00312 เด็กหญิง ขวัญจิรา  เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนดารุสสลามคึกษา  
180 00313 เด็กชาย ณัฐวุธ ดวงสุวรรณ บ้านแม่ที  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. น.ส.ไตยีบ๊ะ เริงสมุทร 
๒. น.ส.สุพิชชา พุทธนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 10  อาคาร 3 ห้อง 333 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

181 00316 เด็กชาย อภิสิทธิ์ สาและ โรงเรียนบ้านเทพา  
182 00318 เด็กหญิง นุสรินทร์ สิงค์สาโร บ้านเคลียง  
183 00319 เด็กหญิง นันทิชา ประสิทธิ์ศร บ้านล าไพล  
184 00322 เด็กชาย ธัชกฤต เกื้อก่อบุญ นิคมสร้างตนเองเทพา2  
185 00323 เด็กหญิง วาสิตา ม่วงก่อเกื้อ โรงเรียนบ้านเทพา  
186 00324 เด็กชาย กัณต์กวี จันทร์รัตน์ บ้านเทพา  
187 00325 เด็กหญิง นุรอามมีน อักษร บ้านท่าม่วง  
188 00328 เด็กหญิง พัณณิตา แก้วเป็นทอง บ้านล าไพล  
189 00330 เด็กชาย อาชวิน ไชยลาภ โรงเรียนบ้านเทพา  
190 00331 เด็กชาย ธนวิชญ ์ ประสิทธิ์นุ้ย วัดคลองยอ  
191 00332 เด็กหญิง อริศรา ขันทะสามล บ้านล าไพล  
192 00333 เด็กหญิง นิชการต ์ นาครัตน์ โรงเรียนบ้านตาแปด  
193 00337 เด็กหญิง สุทธิดา ศิริวัฒโน บ้านล าไพล  
194 00338 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ มณี บ้านเทพา  
195 00340 เด็กชาย กฤษณพงศ์ บัวทอง นิคมสร้างตนเองเทพา2  
196 00341 เด็กหญิง พิยดา สรประสิทธิ์ วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149  
197 00342 เด็กชาย อนุวัฒน์ วงค์เมืองมา บ้านป่ากอ  
198 00343 เด็กชาย ศตวรรษ วงค์เมืองมา บ้านป่ากอ  
199 00345 เด็กหญิง วรางคณา กระบัตร โรงเรียนวัดควนสีนวล  
200 00346 เด็กชาย สงกรานต์ เอียดหวัง โรงเรียนบ้านเเม่ที  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. น.ส.ปิยรัตน์ พงศ์พิรุฬห์ชาติ 
๒. น.ส.กรุณา ปางวิภาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 11  อาคาร 3 ห้อง 334 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

201 00348 เด็กหญิง อินทิรา ม่วงก่อเกื้อ โรงเรียนพรุตู  
202 00350 เด็กชาย วุฒิ เพ็ชรแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ที  
203 00351 เด็กหญิง สุดารัตน์ จิตนุกูล วัดปริก  
204 00352 เด็กหญิง กชกร ศรีก่อเกื้อ วัดคลองยอ  
205 00355 เด็กหญิง มลิวรรณ ไชยเเสนทา บ้านท่านม่วง  
206 00356 เด็กหญิง ณัฐาพรพร เอียดหวัง บ้านเทพา  
207 00357 เด็กหญิง สายสมร เพ็งสม โีรงเรียนบ้านล าไพล  
208 00358 เด็กชาย นฤเบศ  หลีมะพรรณ บ้านพระพุทธ  
209 00361 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ พันธุรัตน์ บ้านป่ากอ  
210 00363 เด็กชาย อานัส เจ๊ะจาโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
211 00365 เด็กหญิง เพรชจรัส ชูขาว บ้านเทพา  
212 00366 เด็กชาย ศุภวิชญ์ หนีนวน บ้านเทพา  
213 00367 เด็กหญิง มริษฎา บัวด า บ้านเทพา  
214 00368 เด็กหญิง กนกวรรณ เพ็งทุ่ม โรงเรียนจิปิภพพิทยา  
215 00369 เด็กชาย ทวีศักดิ์ แห้วบัวเพ็ชร โรงเรียนวัดคลองยอ  
216 00370 เด็กชาย นวพรรษ หน่อเพชร บ้านแซะ  
217 00371 เด็กชาย มะสุกรี น้อยสะ โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
218 00372 เด็กหญิง มารีน่า สามะ โรงเรียนดารุสสลามศึกษา  
219 00373 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ บุญภักดี จิปิภพพิทยา  
220 00374 เด็กหญิง นอน - วัดปริก  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางอารยา บุตรงาม 
๒. น.ส.เสาวลักษณ์ ราชยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 12  อาคาร 3 ห้องคอม 3 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

221 00375 เด็กหญิง พิราอร สังแก้ว บ้านเทพา  
222 00380 เด็กชาย สุอาลี มะสะ โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
223 00384 เด็กชาย ธีรเดช แขวงเพ็ชรแก้ว วัดนคมประสาทมิตภาพที่149  
224 00387 เด็กชาย พีรดนย์ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านโคกกอ  
225 00388 เด็กชาย อดิศร ยอดนุ้ย บ้านล าไพล  
226 00389 เด็กหญิง นริศรา   อดทน จิปิภพพิทยา  
227 00391 เด็กหญิง ชนากานต์  เหมหมัด โรงเรียนบ้านแม่ที  
228 00395 เด็กชาย พีรดล สัตบรรณ วัดสมหวัง  
229 00396 เด็กหญิง มัทธิกา เเหละสม โรงเรีบยบ้านบ่อน้ าส้ม  
230 00397 เด็กชาย มูฮัมหมัดฮากีมี แม่เราะ บ้านเทพา  
231 00398 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สังรี บ้านควนตีหมุน  
232 00400 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ บาราเฮง โรงเรียนบ้านล าไพล  
233 00401 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สังรี โรงเรียนบ้านควนตีหมุน  
234 00403 เด็กหญิง ซันญาย์ เลิศดิลก บ้านเเม่ที  

       
       
       
       
       
       

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางภคมน ศรีเดชาบวร 
๒. น.ส.กษมา ศิริรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 13  อาคาร 4 ห้องคอม 424 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 
1 00001 นางสาว พัชราวดี แซ่ตัน เทพา  
2 00002 นางสาว ดารารัตน์ มิ่งทอง เทพพิทยาภาณุมาศ  
3 00003 นาย อนุชา มโณเรศ เทพา  
4 00006 นางสาว ฐาปนีย์ วรรณจันทร์ เทพา  
5 00009 นางสาว ปิยนุช ฉุ้นตุ้ง จะนะชนูปถัมถ์  
6 00013 นางสาว  ุสุคนธ์ทิพย์ ไชยบุญ โรงเรียนเทพา  
7 00017 นางสาว ปริยากร พรหมจุติ เทพา  
8 00018 เด็กชาย ภูวเรศ บุญอนันต์ โรงเรียนเทพา  
9 00021 นางสาว กมลชนก ลิ่มบริบูรณ์ โรงเรียนเทพา  

10 00022 นาย สพล ซ้ายเซี้ย    
11 00026 นาย ปรเมศว์ เเก้วของเเก้ว เทพา  
12 00029 นางสาว นันทกานต์ ทองเสน    
13 00031 นางสาว ต้นกล้า ถาวร โรงเรียนเทพา  
14 00036 นาย พิทักษ์พงศ์ อาญาพิทักษ์ เทพา  
15 00038 นางสาว จิราวาดี ขะหมิหมะ เทพา  
16 00039 นางสาว เฌอกาญจน์ แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนเทพา  
17 00040 นางสาว กันยารัตน์ มุน ี โรงเรียนเทพา  
18 00042 นาย พศวัต อาญาพิทักษ์ เทพา  
19 00043 นาย ณัฐเดช หมัดหาบ โรงเรียนเทพา  
20 00046 นางสาว หัสยา เรืองอ่ิม เทพา  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางปราณี ชูมณี 
๒. นายอิศร์ ชุมช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 14  อาคาร 4 ห้องคอม 425 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

21 00049 นางสาว สุรัตนวดี ดวงสุวรรณ์ เทพา  
22 00051 นางสาว สุชาดา สังข์แก้ว โรงเรียนเทพา  
23 00054 นางสาว ไลลา วุนกับหมัด โรงเรียนบ้านป่าโอน  
24 00056 นางสาว สู่ฝัน ไกรด า เทพา  
25 00057 นาย ธีรภัทร สมศรีกุล ดารุสสลามศึกษา  
26 00058 นางสาว ริสคีน่า เอียดหวัง เทพา  
27 00064 นางสาว ทิพยรัตน์ เกษมกุล โรงเรียนเทพา  
28 00065 นาย ชิตพล แก้วของสุข โรงเรียนเทพา  
29 00066 นาย ธนชัย พันธ์ดวง เทพา  
30 00067 นางสาว ศุภาวรรณ์ ประสิทธิ์สร เทพา  
31 00068 นางสาว นัชชา เบ็ญหมาด โรงเรียนบ้านป่าโอน  
32 00069 นาย ธปณต ด าแดง เทพา  
33 00071 นางสาว พรพรรณ อินทร์เทพ เทพา  
34 00073 นางสาว กิ่งกาญจน์ ไชยวงศ ์ ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
35 00074 นาย ยศวริศ บุญยอด เทพา  
36 00077 นาย วิธวัฒน ์ จันทร์เพชรศรี โรงเรียนเทพา  
37 00078 นาย อัฏฐ์ธกร ประสิทธิ์ศรี วัดนิคมประมาทมิตรภาพที่149  
38 00081 นางสาว อารยา บุญเพ็ง โรงเรียนเทพา  
39 00082 นางสาว เสาวลักษณ์ รักชอบ ตายุตตอลีบาต  
40 00083 นาย สุทธิรักษ์ ขะหรีดาโอะ โรงเรียนเทพา  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. น.ส.กัญญารัตน์ กาลสงค์ 
๒. นายไชยวัฒน์ นวลเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 15  อาคาร 4 ห้องคอม 426 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

41 00086 นางสาว อารียา อัตถเจริญสุข เทพา  
42 00087 นางสาว ยุวธิดา เสียงหวาน โรงเรียนเทพา  
43 00090 นาย ศุภวิชญ์ บุญระตะนัง เทพา  
44 00092 นางสาว กานต์พิชชา ชูช่วย เทพา  
45 00094 นางสาว ยุวรรณดา หล าหัด โรงเรียนบ้านป่าโอน  
46 00095 นางสาว วราภรณ์ สู่สมแก้ว เทพา  
47 00099 นางสาว กุลภัสสร ์ สุวรรณมณ ี เทพา  
48 00103 นางสาว ณัฏฐนิช แดงทองเกลี้ยง โรงเรียนเทพา  
49 00104 นางสาว จุฑามาศ มณีพรหม เทพา  
50 00107 นางสาว อธิชา ประดับเพชร เทพา  
51 00109 เด็กชาย ศิกานต์ สุกาญจนัจที  เทพา  
52 00113 นางสาว ขวัญกมล เพ่ิมพูล ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
53 00115 นาย ธรรมปพน ขาวเรือง ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
54 00116 นางสาว ณัฐธิกา มีชะนะ โรงเรียนเทพา  
55 00118 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เกษมกุล เทพา  
56 00119 นางสาว นัจญวา เริงสมุทร ดารุลอูลูม  
57 00120 นางสาว กนกพร บุญส่ง เทพา  
58 00123 นางสาว พรรณทิพย์ ค ามุงคุณ โรงเรียนเทพา  
59 00124 นาย จิติวัฒนา ภาโอภาส เทพา  
60 00127 นางสาว ตรีทิพย์ ทองเนียม วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นายอุดมศักดิ์ มูลูคารี 
๒. น.ส.สุไฮลา หมานเหล็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 16  อาคาร 4 ห้องคอม 432 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

61 00129 นาย ธวัชชัย สุวรรณบรรดิษ เทพา  
62 00132 นางสาว เปมิกา พรมขวัญ เทพา  
63 00133 นางสาว โซฟีย๊ะ โต๊ะปิ เทพา  
64 00134 นางสาว กันยาทิพย์ แก้วรุ่ง เทพพิทยาภาณุมาศ  
65 00137 นางสาว นุรมา ดาโห๊ะ โรงเรียนเทพา  
66 00138 นางสาว รินรดา สันหมุด บ้านป่าโอน  
67 00139 นางสาว สุธาธิป เข็มทอง เทพา  
68 00140 นางสาว พรรพษา สุวรรณโณ เทพา  
69 00142 เด็กชาย อานัส มะเเละ โรงเรียนบ้านป่าโอน  
70 00143 นางสาว หฤทัย แก้วเรืองฤทธิ์ บ้านตูหยง  
71 00144 นาย คณานุรักษ์ ลิ่มพี เทพา  
72 00148 นาย กฤษฎา จันทร์นวล    
73 00150 นางสาว จันจิรา เหมชะรา เทพา  
74 00151 นาย นายอัครวัฒน์ ยอดเทพ โรงเรียนเทพา  
75 00154 นางสาว จารุวรรณ สมแก้ว โรงเรียนเทพา  
76 00156 นางสาว ปาริชาติ พ้ืนขุนทด โรงเรียนเทพา  
77 00158 นางสาว อรรัมภา ยะนายเดิม เทพา  
78 00159 นางสาว กฤษณา หนองเทา ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทาพา  
79 00162 นาย นาราชา ติ่งไหลเซม ดารุสสลามศึกษา  
80 00163 นาย จักรกฤษ โทสิทธิ์ นิคมาสร้างตนเองเทพา2  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ 
๒. น.ส.ยามีล๊ะ สองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 17  อาคาร 4 ห้องคอม 433 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

81 00167 นาย ฉันทกร จันทสะโร เทพา  
82 00169 นางสาว บุญฑริก  แก้วชาตรี เทพา  
83 00172 นางสาว สุภัสสรา แก้วนวล โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน  
84 00178 นางสาว พินสุดา สิงห์กัณฑ์ เทพา  
85 00179 นาย วราวุฒ ิ อิสรธะ โรงเรียนวัดคลองยอ  
86 00189 นางสาว อลิษา น้อยสะ ตายุตตอลีบาต  
87 00195 นาย จีรยุทธ นิ่มน้อย โรงเรียนเทพา  
88 00197 นางสาว อารีรัตน์ ปานแก้ว เทพา  
89 00199 นางสาว จรรยพร โกลิมาศ จะนะชนูปภัมภ์  
90 00200 นาย บุญญา จะโรจน์หมะ เทพา  
91 00201 นางสาว กานต์ธรา ชูไพ เทพา  
92 00202 นางสาว วิภาพร มากก าเหนิด เทพา  
93 00203 นางสาว สุวิมล คงแก้ว วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
94 00204 นางสาว กุลภัทร ไพตรีจิตต์ เทพา  
95 00210 นาย มนัญชัย ทองเป็นเพ็ชร โรงเรียนเทพา  
96 00212 นางสาว นูรีซ้า ดาหมิ โรงเรียนเทพา  
97 00213 นางสาว วิภาทิพย์ ทองไชยศรี โรงเรียนเทพา  
98 00214 นาย ธนกร แก้วได้ปาน เทพา  
99 00215 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุมบุญรักษ์ เทพา  

100 00218 นางสาว ประกายรุ้ง โพธิสาลี เทพา  
 

กรรมการคุมสอบ 
๑. น.ส.จุติมาศ รัตนพันธ์ 
๒. น.ส.จุฑาทิพย์ ปลื้มใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 18  อาคาร 4 ห้องคอม 434 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

101 00221 นางสาว จารุมน หีมยิ โรงเรียนศาสนบ ารุง  
102 00223 นางสาว นูรฮารีซาห์ หัดขะเจ เทพา  
103 00225 นางสาว กฤติยา หนูเกลื่อน เทพา  
104 00227 นางสาว ธนาภา บัวขวัญ เทพา  
105 00228 นาย นควัต ซาหีมซา เทพา  
106 00230 นาย นนทพัทธ์ โพธิสาลี ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
107 00231 นางสาว มินตรา ดอเลาะ  เทพา  
108 00232 นางสาว กาญจนา บุญสิ่งสี เทพา  
109 00233 นางสาว สิริวรรณ จันทรัตน์ เทพา  
110 00237 นางสาว พัทธ์ธีรา บัวขวัญ โรงเรียนเทพา  
111 00239 นางสาว อัญมณี ด าเเสงสวัสดิ์ เทพพิทยาภาณุมาศ  
112 00240 นาย ภูมมินทร์ จันทรนวล เทพา  
113 00249 นางสาว อมาลีนาร์ นินวน เทพา  
114 00253 นาย ภัษฎาวุธ เเย้มสุวรรณ์ เทพา  
115 00254 นาย ณัฏภัทร สุวรรณรัตน์ เทพา  
116 00257 นาย พีรพัฒน์ พูลแก้ว เทพา  
117 00260 นางสาว มารีนา ดือเระ โรงเรียนเทพา  
118 00268 นางสาว สุไรดา หัดขะเจ โรงเรียนเทพา  
119 00276 นางสาว ณัฐนิชา บุญพล เทพา  
120 00279 นางสาว วันวิสา ไชยแสง เทพา  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางธัญลักษณ์ บางัสสาเร๊ะ 
๒. นายสุไลมาน มะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 19  อาคาร 4 ห้องคอม 435 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

121 00280 นางสาว ดรุณ ี อะบูเห็ด โรงเรียนตายุตตอลีบาต  
122 00281 นาย ฮัมดี สาหยัง รรบ้านพระพุทธ  
123 00282 นางสาว นุสม ี เวาะผา เทพา  
124 00289 นางสาว ธิติยา  ไชยสอง เทพา  
125 00296 นาย พิทักษ์ ลักษณเลิศ โรงเรียนโทพา  
126 00297 นางสาว จารุวรรณ ทองอินทร์ โรงเรียนวัดคลองยอ  
127 00301 นาย ธนภัทร บุญศิริ โรงเรียนเทพา  
128 00302 เด็กหญิง รัตติกาล มันสนิท โรงเรียนดารุสสลามศึกษา  
129 00303 นางสาว สายธาร หัดกาเจ เทพา  
130 00307 นางสาว ธีร์วรา ศรีสมอ่อน เทพา  
131 00311 นางสาว อาทิตยา เจ๊ะแว เทพา  
132 00317 นาย ชัยภัทร เกตุโรจน์ โรงเรียนเทพา  
133 00320 นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณโรจน ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  
134 00321 นางสาว ธันวด ี รัตนอักษร เทพา  
135 00326 นางสาว ลิลาวัลณ์ แก้วมรกต วังโพนงามวิทยา  
136 00327 นาย จักรภัทร เตะเหร็ม โรงเรียนบ้านล าเปา  
137 00329 นางสาว ภาสินี วรรณุ้ย จะนะชนูปถัมภ์  
138 00334 นางสาว ปณัสญา เเก้ววิชิต โรงเรียนเทพา  
139 00335 นาย สุประดิษฐ์ อินวรรณะ โรงเรียนเทพา  
140 00339 เด็กหญิง ฮาวัยนา เส็นสัน โรงเรียนดารุสสลามศึกษา  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. น.ส.วานิสา แซ่เอ้ียว 
๒. น.ส.ปิยนุช มิหีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ 20  อาคาร 4 ห้องคอม 436 

 
ที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานศึกษาเดิม หมายเหตุ 

141 00344 นางสาว สมิตา ทองเป็นเพ็ชร เทพา  
142 00347 นางสาว ศศิวิมล บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าโอน  
143 00349 นาย ภัทรพร แก้วมรกฎ วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่149  
144 00354 นาย สิทธิพงศ์ บูยูโส๊ะ โรงเรียนบ้านป่าโอน  
145 00360 นางสาว ชญานิษฐ์ สุทธิประดิษฐ เทพา  
146 00362 นางสาว สรวีย ์ เเอหนิ เทพา  
147 00364 นาย มานะ หมัดเล๊าะ    
148 00376 นาย ชญานนท์ จองหนุ่ย เทพา  
149 00378 นาย พันธกานต์ แก้วจันทร์ส่อง เทพา  
150 00379 นาย ธปณต ด าแดง เทพา  
151 00381 เด็กชาย อภิรักษ์ ประสิทธิสร โรงเรียนเทพา  
152 00382 นางสาว นูรุลนาเดียร์ อูมา นาวาวิทย์  
153 00385 นาย วรวุธ เเก้วคีรี เทพา  
154 00386 นาย ทัศนะ แก้วบัวเพ็ชร เทพา  
155 00390 นาย ศุภฤกษ์ อยู่สม เทพา  
156 00392 นางสาว อินทิพร พรหมแก้ว โรงเรียนเทพา   
157 00393 เด็กหญิง ตัสมี ดือราแม เทพา  
158 00394 นางสาว ชาลิสา อุมา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  
159 00399 นาย นาซีรุดดีน ราชเพ็ชร โรงเรียน นาวาวิทย์  
160 00402 นาย นันทพงศ์ เตาหุรู ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  

 
กรรมการคุมสอบ 
๑. นางเนตรณพิศ สุวรรณโรจน์ 
๒. นางอภิญญา สิตีหะมะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กี๋


