
รายชื่อนักเรียนที่สมัครออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

วันที่  /เวลา เขตบริการ 
คำนำหน้า

ชื่อ 
ชื่อ-สกุล 

20/4/2021, 13:12:49 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กหญิง นัจมา มาลินี 

22/4/2021, 11:21:25 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย คุณาวุธ หมื่นทัณฑ์ 

22/4/2021, 14:04:03 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กหญิง ชุไวย์การ หลังยาหน่าย 

24/4/2021, 10:06:43 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย ธนากร เเสะอาหลี 

24/4/2021, 10:06:29 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย ฟาริส ปะลาวัน 

24/4/2021, 12:01:34 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย จักรพล สุหวัง 

24/4/2021, 12:14:15 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย นิธิกร สิทธิยาสกุล 

24/4/2021, 13:26:18 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กหญิง สุภาพร ทองซ้าย 

24/4/2021, 14:54:29 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย ฟิตตรี ไสยานัย 

24/4/2021, 16:22:55 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กหญิง ภันทิลา นาสถิตย์ 

24/4/2021, 16:35:08 โรงเรียนนอกเขตบริการ เด็กหญิง ฟิรดาวส์ ยีแสม 

24/4/2021, 23:11:29 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย อัซรอน หยาหลี 

25/4/2021, 7:34:42 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กหญิง นูรรีนา เกปัน 

25/4/2021, 9:28:27 โรงเรียนนอกเขตบริการ เด็กหญิง วาซีรี่ย์ หมะหนุด 

25/4/2021, 10:03:18 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย มุฏีอัน สามัญ 

25/4/2021, 10:55:20 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย ฟาริด พวงหมาน 

25/4/2021, 14:10:15 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กหญิง วาศิมา ขาวทอง 

25/4/2021, 14:44:58 โรงเรียนนอกเขตบริการ เด็กชาย ณัฐวุฒิ จิระพันธ ์

26/4/2021, 11:22:50 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กชาย สุวิทย์ ดอล๊ะ 

26/4/2021, 11:57:11 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กหญิง นูรีน นุ้ยคดี 

26/4/2021, 20:31:39 โรงเรียนในเขตบริการ เด็กหญิง อันนา นาคเกล้ียง 
 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่สมัครออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

วันที่/เวลา ประเภทการสมัคร โครงสร้างที่สมัคร 
คำนำหน้า

ชื่อ 
ชื่อ-สกุล 

20/4/2021, 19:23:07 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว ชนัญธิดา ฝาละเหย็บ 

20/4/2021, 21:46:29 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว กัลยา หมัดระหีม 

21/4/2021, 9:32:03 โรงเรียนท่ัวไป วิทย์ - คณิต นางสาว จินทิมา สูอูดิง 

23/4/2021, 21:41:35 โรงเรียนท่ัวไป วิทย์ - คณิต นางสาว วรรณิษา รอเหมมัน 

24/4/2021, 9:13:17 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว มารินดา หมาดสา 

24/4/2021, 9:46:38 โรงเรียนท่ัวไป วิทย์ - คณิต นางสาว สิริกร อินนุ่ม 

24/4/2021, 10:57:22 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว สุกัญญา เอ็มแตหลา 

24/4/2021, 12:45:24 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว ชนิกานต์ ชัยศรี 

24/4/2021, 16:20:13 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว ไหมสุรี เงดฉูนุ้ย 

25/4/2021, 2:21:19 จากโรงเรียนเดิม วิทย์ - คณิต นาย อัฏพล เสนาการ 

25/4/2021, 4:13:26 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว ซารีน่า ล่องสว่าง 

25/4/2021, 13:02:07 จากโรงเรียนเดิม ศิลป-์ ภาษา นางสาว อริสา มรรคาเขต 

25/4/2021, 13:02:16 จากโรงเรียนเดิม ศิลป-์ ภาษา นางสาว ศศิธร ยานาอาหลี 

25/4/2021, 14:29:08 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว อาอีซา ยือรา 

25/4/2021, 14:49:38 โรงเรียนท่ัวไป วิทย์ - คณิต นางสาว ฮาบีบ๊ะห์ หมีนหวัง 

25/4/2021, 21:06:24 โรงเรียนท่ัวไป วิทย์ - คณิต นางสาว นภเกตน์ บิลาอาบู 

26/4/2021, 11:49:12 โรงเรียนท่ัวไป วิทย์ - คณิต นางสาว รัชนียา โต๊ะหวันแส้ 

26/4/2021, 13:46:19 โรงเรียนท่ัวไป วิทย์ - คณิต นางสาว นริศรา เบ็ญมูดา 

26/4/2021, 15:52:44 โรงเรียนท่ัวไป ศิลป-์ ภาษา นางสาว ชนิตา หมาดรา 

 


