
ก ำหนดกำรสอบ จดัชั้นเรียน  โรงเรียนควนโดนวิทยำ
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       ให้นักเรียนปฏบิัติดังนี้

       1. แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนเดิม

       2. ใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ

       3. เตรียมอปุกรณ์กำรสอบมำให้พร้อม

ประกำศผลสอบจดัชั้นเรียน
วันที่ 11  มิถุนายน  2563

ทำง www.kd.ac.th  



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง กมลพร  รักกำร อนุบำลควนโดน

2 เด็กหญิง กฤติยำ  หยำหลี ดำรุลมุอม์ิน

3 เด็กหญิง กญัจนำ  หลังปำปนั บำ้นควน

4 เด็กหญิง กำนต์ธีรำ  บำรำสัน บำ้นทุ่งต ำเสำ ชูสินอปุถัมภ์

5 เด็กชำย กอูำรัน  กหูำ บำ้นโคกประดู่

6 เด็กหญิง ขวัญจิรำ บตุรสงกำ บำ้นทุ่งพัฒนำ

7 เด็กหญิง ชฤตะวัน  เกปนั ดำรุลมุอม์ิน

8 เด็กหญิง ชลธิชำ  มำลีกำมัน อนุบำลควนโดน

9 เด็กหญิง ซัลมำ  ชูแกว้ บำ้นควนสตอ

10 เด็กหญิง ญำณภทัร  สำยแกว้ บำ้นทำงงอ

11 เด็กชำย ณัฐภทัร   แกสมำน มุสลิมสตูลวิทยำ

12 เด็กชำย ณัฐวำซิน  โต๊ะประดู่ บำ้นปนัจอร์

13 เด็กชำย ตับลิก  เด่นดำรำ บำ้นทุ่งต ำเสำ ชูสินอปุถัมภ์

14 เด็กหญิง ตัสนีม  มรรคำเขต ดำรุลมุอม์ิน

15 เด็กหญิง ธณัญญำ  ตำเดอนิ บำ้นควนสตอ

16 เด็กชำย ธนดล  วรรณชิต บำ้นทุ่งพัฒนำ

17 เด็กชำย ธนธัช  สุกใส บำ้นบเูกตยำมู

18 เด็กชำย ธนำกร  วำลีดง บำ้นน้ ำร้อน

19 เด็กหญิง นันทวรรณ  กก๊ใหญ่ บำ้นดูสน

20 เด็กหญิง นิสรีน  อโุหยบ มุสลิมศึกษำ

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 1

                          หอ้งสอบที่                            สอบหอ้ง 

รำยชื่อนักเรียน



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง บชุรอ  มำลินี บำ้นบเูกตยำมู

2 เด็กหญิง ปนัดดำ  สุหวัง อนุบำลควนโดน

3 เด็กชำย ปรีชำ  ลำยู บำ้นย่ำนซ่ือ

4 เด็กชำย พงศ์พิพัฒน์  เหล๊ำะเหม บำ้นค่ำยรวมมิตร

5 เด็กหญิง พิชญธิดำ  เนื้อออ่น ดำรุลมุอม์ิน

6 เด็กหญิง ฟำเดียร์  หมำดปเูต๊ะ อนุบำลควนโดน

7 เด็กหญิง ฟำรีนำ  สะกลุำ มุสลิมศึกษำ

8 เด็กชำย ภมูิพัฒน์  เทศอำเส็น บำ้นดูสน

9 เด็กหญิง มณฑิรำ  ปงัหลีเส็น มุสลิมสตูลวิทยำ

10 เด็กหญิง มำรีน่ำ  แดหวำมำลัย บำ้นทุ่งพัฒนำ

11 เด็กชำย มำรุต  เตำวะโต บำ้นโคกประดู่

12 เด็กหญิง มุกตำดำ  แซะอำหลี บำ้นปนัจอร์

13 เด็กหญิง มูนำดำ  อสุนุน อนุบำลควนโดน

14 เด็กชำย มูฮัมหมัด  ชำติรัญ ย่ำนซ่ือ มิตรภำพ 147

15 เด็กชำย ริสก ี พวงสุข อนุบำลควนโดน

16 เด็กหญิง วำสนำ  ตอหรัิญ บำ้นควน

17 เด็กหญิง ศิรดำ  ยำนำอำหลี ดำรุลมุอม์ิน

18 เด็กชำย ศุภวัฒน์  ล่ำนุ้ย บำ้นดูสน

19 เด็กชำย สพลดนัย  ผิวเหลือง อนุบำลสตูล

20 เด็กหญิง สุณำญำ  อำด ำ บำ้นดูสน

รำยชื่อนักเรียน

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 1

                          หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง สุภำรัตน์  แกสมำน บำ้นทุ่งพัฒนำ

2 เด็กชำย สุมนัส  สุพรส ดำรุลมุอม์ิน

3 เด็กหญิง อนัญญำ  ทองสีข ำ บำ้นย่ำนซ่ือมิตรภำพที1่47

4 เด็กหญิง อนิสรำ  หตัถิยำ ดำรุลมุอม์ิน

5 เด็กชำย อนุชิต  โต๊ะสะและ บำ้นน้ ำร้อน

6 เด็กหญิง อนุสรำ  เทศอำเส็น ดำรุลมุอม์ิน

7 เด็กหญิง อภศิฎำ  เจ๊ะหลี มุสลิมสตูลวิทยำ

8 เด็กหญิง อรณิชำ  แซะอำหลี อนุบำลควนโดน

9 เด็กหญิง อรอมุำ  จุนคง บำ้นน้ ำร้อน

10 เด็กชำย อรุณ  รักกำร บำ้นปนัจอร์

11 เด็กชำย อซัรอน  หมัน่สัน บำ้นย่ำนซ่ือ มิตรภำพ 147

12 เด็กชำย อนัวำ  ขำวเขำใคร บำ้นเขำไคร

13 เด็กหญิง อยันำอ ์ โต๊ะประดู่ บำ้นปนัจอร์

14 เด็กหญิง อลัญำดำ  ยำอดี อนุบำลควนโดน

15 เด็กหญิง อสัมำ  หลีมำนัน บำ้นย่ำนซ่ือมิตรภำพที1่47

16 เด็กชำย อำซำล  บำกำโชติ บำ้นย่ำนซ่ือ

17 เด็กชำย อำนนท ์ มะแอเคียน ดำรุลมุอม์ิน

18 เด็กหญิง อำอฉี๊ะ   สันตี บำ้นควนสตอ

19 เด็กชำย ฮำริษ   ชมแพง บำ้นโตนปำหนัน

20 เด็กหญิง ฮุสนำ  รูบำมำ บำ้นย่ำนซ่ือ มิตรภำพที่147

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 1

                         หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

รำยชื่อนักเรียน



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กหญิง ฮุสนียำ  หลังยำหน่ำย บำ้นดูสน

2 เด็กหญิง ญำณิศำ  สำแล่หมัน บำ้นบเูกตยำมู

3 เด็กชำย ธนพล  จันทร์จุฬำ ดำรุลมุอม์ิน

4 เด็กหญิง ฮุสนำ  แกว้คงศรี บำ้นบเูกตยำมู

5 เด็กหญิง สุชำวดี  มรรคำเขต มุสลิมสตูลวิทยำ

6 เด็กหญิง ทยิตำ  ด ำมี บำ้นทุ่งมะปรัง

7 เด็กหญิง อนิชำ  อำเกม็ บำ้นบเูกตยำมู

8 เด็กชำย ธนวิชญ์ ส่องสว่ำง อนุบำลควนโดน

9 เด็กหญิง ฮำนีฟะ หวังกหุล ำ ดำรุลมุอม์ิน

10 เด็กหญิง อภญิญำ น ำวำยกอ บำ้นปนัจอร์

11 เด็กหญิง โศภษินภำ หลีเส็น บำ้นปนัจอร์

12 เด็กหญิง ศศินิภำ แกสมำน โรงเรียนบำ้นหว้ยน้ ำด ำ

13 เด็กชำย กติติพัฒน์ แกสมำน บำ้นหว้ยน้ ำด ำ

14 เด็กชำย ฟำอซิ หอมทั่ว อนุบำลควนโดน

15 เด็กหญิง ญำณี บลิำอำบู อนุบำลควนโดน

16 เด็กหญิง จณิสตำ แกสมำน บำ้นควนโต๊ะเหลง

17 เด็กหญิง ซันวำณี ลีมูส่ำ บำ้นบเูกตยำมู

18 เด็กชำย อนุชิต พงค์หลง อนุบำลควนโดน

19 เด็กหญิง นูรลัยลำ เจะพร โรงเรียนบำ้นควนสตอ

20 เด็กหญิง ศตนันท ์แสงหรัิญ บำ้นทำ่ศิลำ

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 1

                         หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

รำยชื่อนักเรียน



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชำย อำซีซำร์ สัสดี มุสลิมสตูลวิทยำ

2 เด็กหญิง ถลัชนันท ์มัสริ อนุบำลควนโดน

3 เด็กหญิง นัจญำดำ กำเส็มส๊ะ อนุบำลควนโดน

4 เด็กชำย อนุกลู สีหมำน บำ้นดูสน

5 เด็กหญิง นูรอยันี ปงัเเลมำเส็น บำ้นควนสตอ

6 เด็กชำย มงคล พฤกสุวรรณ บำ้นดูสน

7 เด็กชำย บำซิล เขียวคลองเดิม อนุบำลควนโดน

8 เด็กชำย วำซิล เอยีดดี บำ้นทุ่งต ำเสำ ชูสินอปุถัมภ์

9 เด็กหญิง กำญจนำ ตำเดอนิ บำ้นดูสน

10 เด็กหญิง เขมมิตำ โคตรพันธ์ บำ้นทุ่งนุ้ย มิตรภำพที่49

11 เด็กชำย ขจรศักด์ิ บญุจันทร์ บำ้นทุ่งนุ้ย มิตรภำพที่49

12 เด็กหญิง บซิมิลลำฮ์ ดำรุลมุอม์ิน

13 เด็กหญิง โรสนีตำร์ สำรีฝีน บำ้นคลองกั่ว

14 เด็กหญิง อยัณัฐดำ ยำพระจันทร์ กบุงัปะโหลด

15 เด็กหญิง นูรีย๊ะ หวังหลี บำ้นทำงงอ

16 เด็กหญิง อลัเบน็ต์ หลีดินซุด มุสลิมสตูลวิทยำ

17 เด็กหญิง ปทัมำ ปหูยัง มุสลิมสตูลวิทยำ

18 เด็กชำย วงศธร หลงเก อนุบำลสตูล

19 เด็กชำย อนิซำน แดงดำรำ ทอฝันโรจนวิชญ์

20 เด็กหญิง ศุภกำนต์ ณะไพรี อนุบำลควนโดน

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 1

                          หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

รำยชื่อนักเรียน



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 เด็กชำย ยิบรอเอน สำมัญ บำ้นทุ่งพัฒนำ

2 เด็กชำย วรำชัย วิเชียรรัตน์ บำ้นทุ่งต ำเสำ ชูสินอปุถัมภ์

3 เด็กชำย อชิตะ สำรีฝีน บำ้นหวักำหมิง

4 เด็กหญิง นิศมำ สำดีน บำ้นย่ำนซ่ือมิตรภำพที1่47

5 เด็กหญิง มณฑิรำ ปงัหลีเส็น มุสลิมสตูลวิทยำ

6 เด็กชำย อมัมัร สุตรำ บำ้นทุ่งพัฒนำ

7 เด็กชำย ธนำคม หลังกำรณ์ อนุบำลควนโดน

8 เด็กหญิง ฮัสนีย์ หมีนหมัน ทุ่งต ำเสำชูสินอปุถัมภ์

9 เด็กหญิง พิมพ์นำรำ หมีนหมัน บำ้นทุ่งต ำเสำ ชูสินอปุถัมภ์

10 เด็กหญิง อภชิญำ แหละตี บำ้นบเูกต็ยำมู

11 เด็กชำย ฟีรอซ ยำหวัง บำ้นน้ ำร้อน

12 เด็กหญิง โสรยำ หว้นกง้ บำ้นปำเต๊ะ

13 เด็กหญิง ญำณี บลิำอำบู อนุบำลควนโดน

14 เด็กชำย อซัรี  สูเด็น อนุบำลควนโดน

15 เด็กชำย อนพัทย์ กำญจนพัฒน์ บำ้นย่ำนซ่ือ มิตรภำพที่147

16 เด็กหญิง ฟำตีน่ำ วำลีดง บำ้นน้ ำร้อน

17 เด็กชำย ดอลล่ำร์   โต๊ะยูโส้ จงหวั

18 เด็กหญิง ฟิรดำวส์ สะอิ บำ้นกบุงัจำมัง

19 เด็กชำย คฑำวุธ บนิดำโอะ บำ้นควนสตอ

20 เด็กชำย อสัมีน มรรคำเขต บำ้นปนัจอร์

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 1

                           หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

รำยชื่อนักเรียน



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นำงสำว นูรีญำ  หมันเส็น อสิลำมวิทยำมูลนิธิ

2 นำงสำว นูรวีณำ  วำดี อนุบำลเมืองสตูล

3 นำงสำว มำรีน่ำ  หมีนกำต้ำ อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

4 นำงสำว วันรียำ  สัญญำ อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

5 นำงสำว สุปรำณี  นวลน้อย สำมัคคีอสิลำมวิทยำ

6 นำงสำว ฮำนำล่ำ  วัดเส็น ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ

7 นำงสำว อำทติยำ  สง่ำบำ้นโคก มุสลิมสตูลวิทยำ

8 นำงสำว อริสรำ  เทศนอก มุสลิมสตูลวิทยำ

9 นำงสำว บศุริน  ปงัหลีเส็น มุสลิมสตูลวิทยำ

10 เด็กหญิง นำดำ  ตุกงัหนั มุสลิมสตูลวิทยำ

11 นำงสำว วำนิลำ  เบญ็สอำด ควนโดนวิทยำ

12 นำงสำว ฟำติณี  มรรคำเขต ควนโดนวิทยำ

13 นำงสำว ชณิกำนต์  ดำหมำด ควนโดนวิทยำ

14 นำงสำว นันณิชำ  พรรณรำย ควนโดนวิทยำ

15 นำงสำว กซัมำ สันนุ่ม ควนโดนวิทยำ

16 นำงสำว นันธำดำ  โต๊ะประดู่ ควนโดนวิทยำ

17 นำงสำว อสิวำรำยำ  เทศอำเส็น ควนโดนวิทยำ

18 นำงสำว ลำตีฟำ  สำดีน ควนโดนวิทยำ

19 นำงสำว อมูัยกโสม  อำหลัง ควนโดนวิทยำ

20 นำงสำว กญัญำ  เล๊ะสัน ควนโดนวิทยำ

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 4

                           หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

สำย วิทย-์คณิต
 



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นำงสำว อลินนำ  หลีดินซุด ควนโดนวิทยำ

2 นำงสำว พนัสดำ  หำโส๊ะ ควนโดนวิทยำ

3 นำงสำว คัทลียำ  ปงัหลีเส็น ควนโดนวิทยำ

4 นำงสำว นูรอยันี  เกปนั ควนโดนวิทยำ

5 นำงสำว นัสรีนำ  หลงสมัน ควนโดนวิทยำ

6 นำย เมธัส  หลงเก ควนโดนวิทยำ

7 นำย ยำมำล  อเุจ๊ะ ควนโดนวิทยำ

8 นำย นันทชิน  ยำพระจันทร์ ควนโดนวิทยำ

9 นำงสำว นุรมี  สุวำหล ำ ควนโดนวิทยำ

10 นำงสำว อธิชำ  ตำเดอนิ ควนโดนวิทยำ

11 เด็กหญิง วรัญญำ  เทศอำเส็น ควนโดนวิทยำ

12 นำงสำว เฟำซำนำ  บนิหมูด ควนโดนวิทยำ

13 นำงสำว นิจมำน  จอมสุริยะ ควนโดนวิทยำ

14 นำงสำว อรษำ  หำโซ๊ะ ควนโดนวิทยำ

15 นำงสำว ฟิรดำวส์  ช่อชู ควนโดนวิทยำ

16 นำงสำว รสนี  สำริปำ ควนโดนวิทยำ

17 นำงสำว ณัดญำมี  จิตรนำรี ควนโดนวิทยำ

18 นำย รสสดี  นวลน้อย ควนโดนวิทยำ

19 นำย สืบสกลุ  แหมทิ้ง ควนโดนวิทยำ

20 นำย พิสิษฐ์  สำมัญ ควนโดนวิทยำ

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 4

รำยชื่อนักเรียน

                           หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

สำย วิทย-์คณิต



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นำย นัฐพงศ์  สูสัน ควนโดนวิทยำ

2 นำย อำหลี  สันง๊ะ ควนโดนวิทยำ

3 นำงสำว ซำรีน่ำ  อะสหนิ ควนโดนวิทยำ

4 นำย สุทธิศักด์ิ  กิ่งเกำะยำว ควนโดนวิทยำ

5 เด็กชำย ณัธพล  ดุลกำรัณย์ ควนโดนวิทยำ

6 นำย ธีรเชษฐ์  หเูขียว ควนโดนวิทยำ

7 นำงสำว ยำวีร้ำ  ปำนกลำย ควนโดนวิทยำ

8 นำย นิติภมูิ  มรรคำเขต ควนโดนวิทยำ

9 นำงสำว อำรยำ  มำลินี มุสลิมสตูลวิทยำ

10 นำย อนัวำ  อำสัน ควนโดนวิทยำ

11 นำงสำว รชิดำ  ดีนำยัง ควนโดนวิทยำ

12 นำงสำว บดัดำรีย๊ะห ์ นุ่งอำหลี มุสลิมสตูลวิทยำ

13 นำงสำว วิสิทธิพร  เบญ็หมีน มุสลิมสตูลวิทยำ

14 นำงสำว หวันนัสรียำ  ปะดุกำ .........................

15 นำย สมชำย ฉำดหลี สังคมอสิลำมวิทยำ

16 นำงสำว ภคัรวดี มะยำซัน อสิลำมวิทยำมูลนิธิ

17 นำงสำว ซัยญำนำ หลีเส็น มุสลิมสตูลวิทยำ

18 นำงสำว วรำงคนำ ดำแลหมัน มุสลิมสตูลวิทยำ

19 นำงสำว ชไมพร สมบรูณ์บติั สำมัคคีอสิลำมวิทยำ

20 นำงสำว อลิษำ ตอหรัิญ พิมำนพิทยำสรรค์

รำยชื่อนักเรียน

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 4

                           หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

สำย วิทย-์คณิต



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นำงสำว อำรียำ สังยำหยำ พิมำนพิทยำสรรค์

2 นำย ป.องิครัต ชัยแกว้ พิมำนพิทยำสรรค์

3 นำงสำว นุสรี มำลินี อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

4 นำงสำว จริญญำ มำลินี อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

5 นำย อลัอำมีน โส๊ะประจิน อนุบำลเมืองสตูล

6 นำงสำว รสณี มรรคำเขต บำ้นทุ่งนุ้ย มิตรภำพที่ 49

7 นำงสำว อรอมุำ แหว่งนุ้ย สำมัคคีอสิลำมวิทยำ

8 นำย อบัดุลอำสีด อำด ำ อสิลำมวิทยำมูลนิธิ

9 เด็กหญิง นันทติำ นำรอยี มุสลิมสตูลวิทยำ

10 นำงสำว นำดียำ  บตุรรักษ์ สำมัคคีอสิลำมวิทยำ

11 นำงสำว อจัรีย์ ใจดี บำ้นตันหยงอมุำชัยพัฒนำ

12 นำย จีระพัฒน์ เส็นหล ำ ควนโดนวิทยำ

13 นำย ณัฐวุฒิ หลีวัง อนุบำลเมืองสตูล

14 นำงสำว ตูบำ  หมำดทิ้ง ควนโดนวิทยำ

15

16

17

18

19

20

รำยชื่อนักเรียน

สำย วิทย-์คณิต

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 4

                           หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นำย สุพศิน  ศรีสว่ำง ควนโดนวิทยำ

2 นำงสำว ซะมีมี ่ หยำหลี ควนโดนวิทยำ

3 นำงสำว นำเดียร์  กรุจั่น ชุมชน๑ วัดสะกดัน้ ำมัน

4 นำงสำว จุฑำรัตน์  ด่ำนเทง่ บำ้นเขำไคร

5 นำงสำว พีรดำ  ฤทธิห์นู บำ้นเขำไคร

6 นำย ธีระยุทธ ไชยมำตย์ อนุบำลเมืองสตูล

7 นำย ณัฎฐพล  คงบญุ บำ้นทุ่งนุ้ย"มิตรภำพที4่9"

8 นำย อบัดุลอำฟิดร์  เตบหนี อนุบำลเมืองสตูล

9 นำย ซูกฟิลี   ดอเสำะ รังสีอนุสรณ์

10 นำย พีรเดช   เพ็ชรสวัสด์ิ บำ้นทุ่งนุ้ย “มิตรภำพที4่9”

11 นำงสำว สุชลธิชำ  บญุธรัตน์ ควนโดนวิทยำ

12 นำงสำว ชลศิริ   หวันหะสัน ควนโดนวิทยำ

13 นำงสำว สุนิตำ   ไมมะหำด ควนโดนวิทยำ

14 นำย กติติศักด์ิ   มรรคำเขต ควนโดนวิทยำ

15 นำงสำว พิมพ์ผกำ   ยำกะจิ ควนโดนวิทยำ

16 นำงสำว อติมำ  มำลินี ควนโดนวิทยำ

17 นำงสำว ดวงฤทยั  โต๊ะประดู่ ควนโดนวิทยำ

18 นำงสำว ณภทัร  แดงนวล ควนโดนวิทยำ

19 นำงสำว นัสรียำ  แกสมำน ควนโดนวิทยำ

20 นำย ชำกรีีน  หลังเกตุ ควนโดนวิทยำ

21 นำงสำว กญัจนำ  โกห้ยำ ควนโดนวิทยำ

รำยชื่อนักเรียน

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 4

                           หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

สำย ศิลป์ - ภำษำ



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นำย นันทศักด์ิ  นุ้ยเด็น ควนโดนวิทยำ

2 นำงสำว กรรณิกำ  ยิ้มยก ควนโดนวิทยำ

3 นำย อรรถวุฒิ  บสิลีหมีน ควนโดนวิทยำ

4 นำย เอกสิทธิ ์ หวังกหุล ำ ควนโดนวิทยำ

5 นำย นนทร์วี  ด ำยำลอย ควนโดนวิทยำ

6 นำย มุสซำฟำร์  นิลพันธ์ ควนโดนวิทยำ

7 นำย ธำรำศักด์ิ  หยำหลี ควนโดนวิทยำ

8 นำย จุลธำน  มำกหนู ควนโดนวิทยำ

9 นำย รพีภทัร  สำรีฝีน ควนโดนวิทยำ

10 นำงสำว รัตนำ  สุหวัง ควนโดนวิทยำ

11 นำงสำว อำนิส   คำเด ควนโดนวิทยำ

12 นำงสำว ภทัรธิดำ   ลำโอบ ควนโดนวิทยำ

13 นำย คณำธรณ์   บนิดำโอะ ควนโดนวิทยำ

14 นำงสำว นูรียำ   โคตรพรม ควนโดนวิทยำ

15 นำย ยุทธนำ เเชต้ัง ควนโดนวิทยำ

16 เด็กชำย อนันท ์ยำรัน ควนโดนวิทยำ

17 นำงสำว อริษำ สำริขำ อรุณศำสตร์วิทยำมูลนิธิ

18 นำงสำว รัชนก สำเร็ม อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

19 นำงสำว อำอฉี๊ะ หมำดเต๊ะ อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

20 นำงสำว อณิตำ ลิงำลำห์ มุสลิมสตูลวิทยำ

21 นำงสำว อสัมำ ยูโซ๊ะ อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

รำยชื่อนักเรียน

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 4

                           หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

สำย ศิลป์ - ภำษำ



ล ำดับที่ โรงเรียน หมำยเหตุ

1 นำย สุภทัรพงษ์ เจะหมีน ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ

2 นำงสำว ณัฐกำนต์ สูเด็น อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

3 นำงสำว บณัฑิตำ บำหลัง บำ้นทุ่งนุ้ย

4 นำงสำว รุจีรัตน์ บญุธรัตน์ บำ้นทุ่งนุ้ยมิตรภำพที่ 49

5 นำงสำว ฟำรีดำ มรรคำเขต สำมัคคีอสิลำมวิทยำ

6 นำงสำว อำรีน่ำ มรรคำเขต กศน.ทุ่งนุ้ย

7 นำย ณัฐวุฒิ มรรคำเขต บำ้นทุ่งนุ้ย

8 นำงสำว ฟิรฮำนำ เส็นธนู ดำรุลมำอำเรฟ มูลนิธิ

9 นำงสำว จิรภทัร์ ชำยกลุ อรุณศำสน์วิทยำ มูลนิธิ

10 นำย อดินันท ์ ดำแล่หมัน ควนโดนวิทยำ

11 นำย เกริกพล   แกว้สวัสด์ิ พะตงวิทยำมูลนิธิ

12 นำย สุไลมำน ยีปนัจอ รุ่งอรุณวิทยำนุสรณ์

13 เด็กหญิง นุรอยันีย์   มรรคำเขต อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

14 นำงสำว ชนัดดำ  แดงงำม สำมัคคีอสิลำมวิทยำ

15 นำงสำว อสัรีนำ มรรคำเขต อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

16 นำงสำว รอร่ำ บลิหละ บำ้นเขำไคร

17 เด็กหญิง นะจียำฮ์  มรรคำเขต อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ

18 นำย ยุฟรีน ปงัหลีเส็น ควนโดนวิทยำ

19 นำย นพดล หวังกหุล ำ ควนโดนวิทยำ

20 นำย มูฮัมหมำดอำหลี พรมดี ควนโดนวิทยำ

21 นำย ซัลมำน ด ำหม่อง ดำรุลมำอำเรฟ

22 นำย อำดิบ  บญุธรัตน์ บำ้นทุ่งนุ้ย

รำยชื่อนักเรียน

รำยชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษำปทีี่ 4

                           หอ้งสอบที่                      สอบหอ้ง 

สำย ศิลป์ - ภำษำ


