
ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
1 นาย อาหลี  สันง๊ะ ควนโดนวิทยา
2 นาย พิสิษฐ์  สามัญ ควนโดนวิทยา
3 นาย ยามาล  อุเจ๊ะ ควนโดนวิทยา
4 นางสาว อลินนา  หลีดินซุด ควนโดนวิทยา
5 นางสาว กัซมา สันนุ่ม ควนโดนวิทยา
6 นางสาว พนัสดา  หาโส๊ะ ควนโดนวิทยา
7 นางสาว อธิชา  ตาเดอิน ควนโดนวิทยา
8 นางสาว ฮานาล่า  วัดเส็น ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
9 นางสาว ลาตีฟา  สาดีน ควนโดนวิทยา
10 นางสาว ฟิรดา   นนทรี พิมานพิยาสรรค์
11 นาย สมชาย ฉาดหลี สังคมอิสลามวิทยา
12 นาย รสสดี  นวลน้อย ควนโดนวิทยา
13 นางสาว ตูบา  หมาดทิง้ ควนโดนวิทยา
14 นางสาว อัจรีย์ ใจดี บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
15 นางสาว อริสรา  เทศนอก มุสลิมสตูลวิทยา
16 นางสาว อรษา  หาโซ๊ะ ควนโดนวิทยา
17 นางสาว มารีน่า  หมีนกาต้า อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
18 นางสาว นุรมี  สุวาหล า ควนโดนวิทยา
19 นาย สืบสกุล  แหมทิง้ ควนโดนวิทยา
20 นาย นัฐพงศ์  สูสัน ควนโดนวิทยา
21 นางสาว ชณิกานต์  ดาหมาด ควนโดนวิทยา
22 นางสาว เฟาซานา  บินหมูด ควนโดนวิทยา
23 นางสาว คัทลียา  ปังหลีเส็น ควนโดนวิทยา
24 นางสาว อารยา  มาลินี มุสลิมสตูลวิทยา
25 นางสาว วรางคนา ดาแลหมัน มุสลิมสตูลวิทยา
26 นางสาว รสณี มรรคาเขต บ้านทุง่นุ้ย มิตรภาพที ่49
27 นางสาว อรอุมา แหว่งนุ้ย สามัคคีอิสลามวิทยา
28 นางสาว ฟาติณี  มรรคาเขต ควนโดนวิทยา
29 นางสาว นูรอัยนี  เกปัน ควนโดนวิทยา
30 นาย เมธัส  หลงเก ควนโดนวิทยา
31 นางสาว วิสิทธิพร  เบ็ญหมีน มุสลิมสตูลวิทยา
32 นางสาว นูรวีณา  วาดี อนุบาลเมืองสตูล
33 นางสาว นันณิชา  พรรณราย ควนโดนวิทยา
34 นางสาว ฟิรดาวส์  ช่อชู ควนโดนวิทยา
35 นาย ธีรเชษฐ์  หูเขียว ควนโดนวิทยา
36 นาย ป.อิงครัต ชัยแก้ว พิมานพิทยาสรรค์
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ชื่อ - สกล



ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
1 นางสาว นูรีญา  หมันเส็น อิสลามวิทยามูลนิธิ
2 เด็กหญิง นาดา  ตุกังหัน มุสลิมสตูลวิทยา
3 นางสาว นิจมาน  จอมสุริยะ ควนโดนวิทยา
4 นางสาว ซัยญานา หลีเส็น มุสลิมสตูลวิทยา
5 เด็กหญิง นันทิตา นารอยี มุสลิมสตูลวิทยา
6 นางสาว นาดียา  บุตรรักษ์ สามัคคีอิสลามวิทยา
7 นาย จีระพัฒน์ เส็นหล า ควนโดนวิทยา
8 นางสาว อาทิตยา  สง่าบ้านโคก มุสลิมสตูลวิทยา
9 นางสาว บัดดารีย๊ะห์  นุ่งอาหลี มุสลิมสตูลวิทยา
10 นางสาว จริญญา มาลินี อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
11 นางสาว นันธาดา  โต๊ะประดู่ ควนโดนวิทยา
12 นาย นันทชิน  ยาพระจันทร์ ควนโดนวิทยา
13 เด็กชาย ณัธพล  ดุลการัณย์ ควนโดนวิทยา
14 นางสาว รชิดา  ดีนายัง ควนโดนวิทยา
15 นางสาว ภัครวดี มะยาซัน อิสลามวิทยามูลนิธิ
16 นางสาว อลิษา ตอหิรัญ พิมานพิทยาสรรค์
17 นาย อับดุลอาสีด อาด า อิสลามวิทยามูลนิธิ
18 นางสาว บุศริน  ปังหลีเส็น มุสลิมสตูลวิทยา
19 นางสาว อูมัยกโสม  อาหลัง ควนโดนวิทยา
20 เด็กหญิง วรัญญา  เทศอาเส็น ควนโดนวิทยา
21 นางสาว ยาวีร้า  ปานกลาย ควนโดนวิทยา
22 นาย นิติภูมิ  มรรคาเขต ควนโดนวิทยา
23 นางสาว อารียา สังยาหยา พิมานพิทยาสรรค์
24 นาย ณัฐวุฒิ หลีวัง อนุบาลเมืองสตูล
25 นางสาว สุปราณี  นวลน้อย สามัคคีอิสลามวิทยา
26 นางสาว ซารีน่า  อะสหนิ ควนโดนวิทยา
27 นางสาว นุสรี มาลินี อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
28 นางสาว รสนี  สาริปา ควนโดนวิทยา
29 นาย สุทธิศักด์ิ  กิ่งเกาะยาว ควนโดนวิทยา
30 นางสาว วันรียา  สัญญา อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
31 นางสาว นัสรีนา  หลงสมัน ควนโดนวิทยา
32 นางสาว ชไมพร สมบูรณ์บัติ สามัคคีอิสลามวิทยา
33 นางสาว อิสวารายา  เทศอาเส็น ควนโดนวิทยา
34 นางสาว ณัดญามี  จิตรนารี ควนโดนวิทยา
35 นาย อัลอามีน โส๊ะประจิน อนุบาลเมืองสตูล
36 นางสาว วานิลา  เบ็ญสอาด ควนโดนวิทยา
37 นางสาว กัญญา  เล๊ะสัน ควนโดนวิทยา
38 นาย อันวา  อาสัน ควนโดนวิทยา
39 นางสาว หวันนัสรียา  ปะดุกา
40 นางสาว โสรยา  หมาดงะ บ้านทุง่มะปรัง
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ชื่อ - สกล



ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
1 นาย สุพศิน  ศรีสว่าง ควนโดนวิทยา
2 นางสาว สุนิตา   ไมมะหาด ควนโดนวิทยา
3 นาย คณาธรณ์   บินดาโอะ ควนโดนวิทยา
4 นาย เกริกพล   แก้วสวัสด์ิ พะตงวิทยามูลนิธิ
5 นางสาว รอร่า บิลหละ บ้านเขาไคร
6 นางสาว สุชลธิชา  บุญธรัตน์ ควนโดนวิทยา
7 นาย ชากีรีน  หลังเกตุ ควนโดนวิทยา
8 นางสาว จุฑารัตน์  ด่านเท่ง บ้านเขาไคร
9 นางสาว ซะมีมี่  หยาหลี ควนโดนวิทยา
10 นางสาว นาเดียร์  กรุจั่น ชุมชน๑ วัดสะกัดน้ ามัน
11 นางสาว ภัทรธิดา   ลาโอบ ควนโดนวิทยา
12 นางสาว กัญจนา  โก้หยา ควนโดนวิทยา
13 นางสาว อัสมา ยูโซ๊ะ อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
14 นางสาว จิรภัทร์ ชายกุล อรุณศาสน์วิทยา มูลนิธิ
15 นาย พีรเดช   เพ็ชรสวัสด์ิ บ้านทุง่นุ้ย “มิตรภาพที่49”
16 นางสาว ชลศิริ   หวันหะสัน ควนโดนวิทยา
17 นางสาว นัสรียา  แกสมาน ควนโดนวิทยา
18 นาย นันทศักด์ิ  นุ้ยเด็น ควนโดนวิทยา
19 นางสาว อริษา สาริขา อรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ
20 นางสาว รัชนก สาเร็ม อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
21 นางสาว รุจีรัตน์ บุญธรัตน์ บ้านทุง่นุ้ยมิตรภาพที ่49
22 เด็กหญิง นุรอัยนีย์   มรรคาเขต อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
23 นางสาว อานิส   คาเด ควนโดนวิทยา
24 นางสาว นูรียา   โคตรพรม ควนโดนวิทยา
25 นางสาว ชนัดดา  แดงงาม สามัคคีอิสลามวิทยา
26 นาย ณัฎฐพล  คงบุญ บ้านทุง่นุ้ย"มิตรภาพที่49"
27 นางสาว รัตนา  สุหวัง ควนโดนวิทยา
28 นางสาว ฟารีดา มรรคาเขต สามัคคีอิสลามวิทยา
29 นางสาว พิมพ์ผกา   ยากะจิ ควนโดนวิทยา
30 นางสาว อัสรีนา มรรคาเขต อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
31 นางสาว พีรดา  ฤทธิห์นู บ้านเขาไคร
32 นาย อับดุลอาฟิดร์  เตบหนี อนุบาลเมืองสตูล
33 นางสาว อติมา  มาลินี ควนโดนวิทยา
34 นางสาว บัณฑิตา บาหลัง บ้านทุง่นุ้ย
35 นาย อดินันท์  ดาแล่หมัน ควนโดนวิทยา
36 นาย อาดิบ  บุญธรัตน์ บ้านทุง่นุ้ย

ชื่อ - สกล
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ที่ โรงเรียน หมายเหตุ

1 นาย ธีระยุทธ ไชยมาตย์ อนุบาลเมืองสตูล

2 เด็กชาย อนันท์ ยารัน ควนโดนวิทยา

3 เด็กหญิง นะจียาฮ์  มรรคาเขต อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

4 นางสาว ณภัทร  แดงนวล ควนโดนวิทยา

5 นาย นนท์รวี  ด ายาลอย ควนโดนวิทยา

6 นางสาว อารีน่า มรรคาเขต กศน.ทุง่นุ้ย

7 นาย กิตติศักด์ิ   มรรคาเขต ควนโดนวิทยา

8 นาย ณัฐวุฒิ มรรคาเขต บ้านทุง่นุ้ย

9 นาย รพีภัทร  สารีฝีน ควนโดนวิทยา

10 นาย ยุฟรีน ปังหลีเส็น ควนโดนวิทยา

11 นาย นพดล หวังกุหล า ควนโดนวิทยา

12 นาย ซูกิฟลี   ดอเสาะ รังสีอนุสรณ์

13 นางสาว ฟิรฮานา เส็นธนู ดารุลมาอาเรฟ มูลนิธิ

14 นาย อรรถวุฒิ  บิสลีหมีน ควนโดนวิทยา

15 นาย ยุทธนา เเชต้ัง ควนโดนวิทยา

16 นางสาว อณิตา ลิงาลาห์ มุสลิมสตูลวิทยา

17 นาย มูฮัมหมาดอาหลี พรมดี ควนโดนวิทยา

18 นาย ซัลมาน ด าหม่อง ดารุลมาอาเรฟ

19 นางสาว กรรณิกา  ยิ้มยก ควนโดนวิทยา

20 นาย ธาราศักด์ิ  หยาหลี ควนโดนวิทยา

21 นาย สุไลมาน ยีปันจอ รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์

22 นาย เอกสิทธิ ์ หวังกุหล า ควนโดนวิทยา

23 นาย สุภัทรพงษ์ เจะหมีน ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

24 นางสาว ดวงฤทัย  โต๊ะประดู่ ควนโดนวิทยา

25 นาย มุสซาฟาร์  นิลพันธ์ ควนโดนวิทยา

26 นาย จุลธาน  มากหนู ควนโดนวิทยา

27 นางสาว อาอีฉ๊ะ หมาดเต๊ะ อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

28 นางสาว ณัฐกานต์ สูเด็น อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
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