
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ห้องสอบที่  1  ห้อง 114 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กหญิงธันยภรณ์  หวานไข่ อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
2 เด็กชายอับดุลอาซีส  สังขาว ดารุลมุมีน 
3 เด็กชายอับดุลเราะมาน  อุเจ๊ะ บ้านบูเก็ตยามู 
4 เด็กชายวาริช  ปังแลมาปุเลา บ้านย่านซื่อฯ 
5 เด็กหญิงญาดาวดี  สตันน๊อต บ้านควนสตอ 
6 เด็กชายธนวัฒน์  มุหมีน บ้านควนสตอ 
7 เด็กหญิงอิริษรา  สูเด็น บ้านวังประจัน 
8 เด็กหญิงธัญญาภัทร  บิลาอาบู บ้านควนสตอ 
9 เด็กชายร็อกกาน  หมีนพราน อนุบาลควนโดน 
10 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สมบูรณ์ อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
11 เด็กชายมูฮัมมัดไซฟู  อภิบาลแม บ้านทุ่งตำเสา 
12 เด็กชายอัฎนิล  หวันยานา เทศบาล1 เองเสียงสามัคค ี
13 เด็กหญิงวีรดา  พรหมมา บ้านทุ่งพัฒนา 
14 เด็กชายฟารุคร ์ หวันยานา อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
15 เด็กหญิงริรดา  บิลสาหมาน บ้านปันจอร์ 
16 เด็กหญิงวัชรวรรณ  ปังเต๊ะ มุสลิมศึกษา 
17 เด็กหญิงอนุสรา  มันเล๊ะ บ้านทุ่งพัฒนา 
18 เด็กหญิงวราภรณ์  มันเล๊ะ บ้านทุ่งพัฒนา 
19 เด็กหญิงปริตา  ปานกลาย บ้านโคกประดู่ 
20 เด็กหญิงมัสวรรณ  สามัญ บ้านบูเก็ตยามู 

 

 

 

 



 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ห้องสอบที่  2  ห้อง 115 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กหญิงโซเฟีย  ทองสีสัน บ้านปันจอร์ 
2 เด็กหญิงอจิรวดี  หยาหลี ดารุลมุมีน 
3 เด็กหญิงสุดารัตน์  มรรคาเขต บ้านทุ่งตำเสา 
4 เด็กหญิงฟัตมา  หลงกาสา อนุบาลควนโดน 
5 เด็กชายนนทวัฒน์  อุสนุน บ้านดูสน 
6 เด็กหญิงนิสรีน  สะหมาน บ้านบูเก็ตยามู 
7 เด็กหญิงนัสญวีย์  เส็นโกบ บ้านโคกประดู่ 
8 เด็กหญิงจุฑามาศ  ใบหมาดปัน ดารุลมุมีน 
9 เด็กชายอนุสรณ ์ หมาดเด็น บ้านหัวกาหมิง 
10 เด็กชายไฟซอล  พงหลง บ้านหัวกาหมิง 
11 เด็กชายซำชุดดีน   มาลินี บ้านบูเก็ตยามู 
12 เด็กหญิงมาริสา   มาราสา อนุบาลควนโดน 
13 เด็กชายอริฟ  หลงเก็บ บ้านแหลม 
14 เด็กชายอนาวิน   สุวาหลำ บ้านดูสน 
15 เด็กหญิงนูไรนา   ดาแลหัน บ้านน้ำหรา 
16 เด็กหญิงอัสนา   เบ็ญหมีน ทอฝันโรจนวิทย์ 
17 เด็กชายกูฮาดิษ   แซะอาหลี บ้านปันจอร์ 
18 เด็กชายอมัทธิ ์  สาและ บ้านปันจอร์ 
19 เด็กชายสิรินธร   หาโส๊ะ บ้านโคกประดู่ 
20 เด็กชายอาดีนันท์   พงหลง บ้านทุ่งตำเสา 

 

 

 



 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ห้องสอบที่  3  ห้อง 123 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กชายสาการียา   หมาดอุรา บ้านหัวกาหมิง 
2 เด็กชายกูอัสมัง   บิสนุม บ้านบูเก็ตยามู 
3 เด็กหญิงภิระวดี   ซีเลี่ยง บ้านคลองกั่ว 
4 เด็กชายอามีน   เทศอาเส็น บ้านดูสน 
5 เด็กชายจตุภากร   ธรรมรัตน์ บ้านคลองกั่ว 
6 เด็กชายกรศุทธิ ์  หมาดตา บ้านทุ่งตำเสา 
7 เด็กชายภูมิรพ ี  ศรีไสยเพชร อนุบาลสตูล 
8 เด็กหญิงวริศรา  คงเนียม บ้านโคกประดู่ 
9 เด็กชายอากีล   ตาเดอิน บ้านควนโต๊ะเหลง 
10 เด็กชายอาบัส   มรรคาเขต บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพ49 
11 เด็กชายภูมรัตน์  ล่าหมาด อนุบาลควนโดน 
12 เด็กหญิงโซเฟีย   เกปัน ดารุลมุมีน 
13 เด็กชายอาลามัต   มะสะกา อนุบาลควนโดน 
14 เด็กชายขวัญชัย   สาริปา บ้านดูสน 
15 เด็กหญิงพลอยมณ ี  เศียรแก้ว บ้านค่ายรวมมิตร 
16 เด็กหญิงนริศรา   เตาวะโต อนุบาลควนโดน 
17 เด็กชายอิรฟาน   ปังหลีเส็น บ้านปันจอร์ 
18 เด็กชายอัฟนันท์   แกสมาน อนุบาลควนโดน 
19 เด็กชายศิรสิทธิ ์  รูบามา บ้านย่านซื่อ 
20 เด็กหญิงสุภาพร   ทองซ้าย บ้านปันจอร์ 

 

 

 



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ห้องสอบที่  4  ห้อง 124 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กชายอาดิ้ล   นวลน้อย บ้านน้ำร้อน 
2 เด็กหญิงนัจมา มาลินี อนุบาลควนโดน 
3 เด็กชายคุณาวุธ หมื่นทัณฑ์ อนุบาลควนโดน 
4 เด็กชายชุไวย์การ หลังยาหน่าย บ้านปันจอร์ 
5 เด็กชายธนากร เเสะอาหลี บ้านทางงอ 
6 เด็กชายฟาริส ปะลาวัน บ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 
7 เด็กชายจักรพล สุหวัง อนุบาลควนโดน 
8 เด็กชายนิธิกร สิทธิยาสกุล บ้านปันจอร์ 
9 เด็กหญิงสุภาพร ทองซ้าย บ้านปันจอร์ 
10 เด็กชายฟิตตร ีไสยานัย มุสลิมสตูลวิทยา 
11 เด็กหญิงภันทิลา นาสถิตย์ บ้านวังประจัน 
12 เด็กหญิงฟิรดาวส ์ยีแสม บ้านคลองกั่ว 
13 เด็กชายอัซรอน หยาหลี อนุบาลสตูล 
14 เด็กชายอภิสิทธิ ์ ศรีนอง อนุบาลควนโดน 
15 เด็กชายอิสนัย  หิตะโกวิท บ้านทุ่งพัฒนา 
16 เด็กหญิงฮอดีย๊ะบุชรอ  ใบหมาดปันจอ บ้านปันจอร์ 
17 เด็กหญิงรูฮานา   มาลินี อนุบาลควนโดน 
18 เด็กหญิงมูนีเร๊าะ   เกปัน อนุบาลควนโดน 
19 เด็กหญิงบัสลาร์  บาราสัน ทอฝันโรจนวิทย์ 
20 เด็กชายศักรินทร ์ มนตรี ทอฝันโรจนวิทย์ 

 

 

 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 



ห้องสอบที่ 5  ห้อง 125 
ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กหญิงหวันนุสริน  ปะดุกา บ้านห้วยน้ำดำ 
2 เด็กหญิงสุชาดา  หมาดทิ้ง มุสลิมศึกษา 
3 เด็กชายยุทธพงศ ์ สุขคง บ้านย่านซื่อมิตรภาพ 
4 เด็กชายธนกฤต  เท่งนา บ้านทุ่งตำเสา 
5 เด็กชายสราวุฒิ  สิทธิจันทร์ บ้านทางงอ 
6 เด็กหญิงฮุสนี  สานิง บ้านควนสตอ 
7 เด็กชายปุณภัทร  ทองประวัต ิ บ้านดูสน 
8 เด็กชายอนุชิต  เจ๊ะหลี ศึกษาศาสตร์ 
9 เด็กชายสุริยา  ศรีสกุล บ้านทุ่งตำเสา 
10 เด็กหญิงดีต้า  หนุนพ่อเด็น บ้านปันจอร์ 
11 เด็กหญิงอลิสรา  พิศแลงาม อนุบาลเมืองสตูล 
12 เด็กชายอารีฟีน  มาลินี บ้านปันจอร์ 
13 เด็กชายฟารุต  หลังชาย ทอฝันโรจนวิทย์ 
14 เด็กหญิงซูรญาณี  แซะอาหี อนุบาลควนโดน 
15 เด็กชายกูฟารัด  มาลีกามัน บ้านปันจอร์ 
16 เด็กหญิงวิลาสิณี  มินโช๊ะ บ้านปันจอร์ 
17 เด็กหญิงอังคณา  มินโช๊ะ บ้านปันจอร์ 
18 เด็กชายทัศนัย  เทศนอก อนุบาลควนโดน 
19 เด็กชายพัสกร  มาลินี บ้านควน 
20 เด็กชายดานิช  ตาเดอิน บ้านควนโต๊ะเหลง 

 

 

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ห้องสอบที ่ 6  ห้องละหมาดชาย 



ที ่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กชายอาเรฟ  หมาดเต๊ะ บ้านโคกประดู่ 
2 เด็กหญิงนูรรีนา เกปัน อนุบาลควนโดน 
3 เด็กหญิง วาซีรี่ย์ หมะหนุด บ้านค่ายรวมมิตร 
4 เด็กชายมุฏีอัน สามัญ บ้านปันจอร์ 
5 เด็กชายฟาริด พวงหมาน พะตงวิทยามูลนิธิ 
6 เด็กหญิงวาศิมา ขาวทอง อนุบาลควนโดน 
7 เด็กชายณัฐวุฒิ จิระพันธ์ บ้านคลองกั่ว 
8 เด็กหญิงกนิษฐา   เทพมี บ้านปันจอร์ 
9 เด็กหญิงอาเมย์เรีย  หยังหลัง อนุบาลควนโดน 
10 เด็กชายอานัสคาน  สายสะหลำ ทอฝันโรจนวิทย์ 
11 เด็กหญิงสุชาดา  รูบามา บ้านโตนปาหนัน 
12 เด็กหญิงนัซมีย ์  พลาอาด บ้านทางงอ 
13 เด็กชายอดิศักดิ์   เล่งกูล ศึกษาศาสตร์ 
14 เด็กหญิงสุมาตา   มรรคาเขต อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
15 เด็กหญิงฮุซนียะฮ์  มณีโกบ บ้านย่านซื่อมิตรภาพ 
16 เด็กหญิงสุวรรณี   อะสะหนิ บ้านน้ำหรา 
17 เด็กหญิงสุดารัตน์  เทศอาเส็น บ้านดูสน 
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปดูกา มุสลิมสตูลวิทยา 
19 เด็กชายฮัสซาล   อุศมา อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
20 เด็กชายสุวิทย์  ดอล๊ะ อนุบาลสตูล 
21 เด็กหญิงนูรีน   นุ้ยคดี บ้านปันจอร์ 
22 เด็กชายธนาดล  สุขจิตร ดารุลมุมีน 
23 เด็กชายทินกฤต  วาลีดง บ้านน้ำร้อน 
24 เด็กหญิงอัจฉรา   บิลหมัด อนุบาลรือเสาะ 
25 เด็กชายกวินท์  บุญพลับ บ้านคลองกั่ว 
26 เด็กหญิงอันนา  นาคเกลี้ยง ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
27 เด็กชายทรงวุฒิ   นักจารย์ ดารุลมุมีน 
28 เด็กชายฮับบัส   รักล้วน บ้านเขาใคร 
29 เด็กหญิงชารีด้า   เด่นดารา ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
30   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา (สายศิลป์ - ภาษา) 



ห้องสอบที่ 1  ห้อง  114 
ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กหญิงสุนิดา    เทศอาเส็น ควนโดนวิทยา 
2 นายบาซิล    เทศอาเส็น ควนโดนวิทยา 
3 เด็กชายบรรณสรณ ์   มรรคาเขต ควนโดนวิทยา 
4 เด็กชายเอกอาทิต    เหอลี ควนโดนวิทยา 
5 นางสาวไหมซาเร๊าะ    หลังเกตุ ควนโดนวิทยา 
6 เด็กหญิงกรวีย ์   นิยม ควนโดนวิทยา 
7 เด็กหญิงกัสสลา    เส็นโกบ ควนโดนวิทยา 
8 เด็กหญิงกาวากิ๊บ    จิยี่งอ ควนโดนวิทยา 
9 นางสาวมาริษา    ฤทธิโต ควนโดนวิทยา 
10 เด็กหญิงรวินันท์    หวังกุหลำ ควนโดนวิทยา 
11 เด็กหญิงวรินรัตน์    แซะอาหลี ควนโดนวิทยา 
12 นางสาวหุสนา    โต๊ะประดู่ ควนโดนวิทยา 
13 เด็กหญิงกานต์ธีรา    หลงจิ ควนโดนวิทยา 
14 เด็กหญิงขนิษฐา    พรหมนุ่น ควนโดนวิทยา 
15 เด็กชายวิทวีน    เทศอาเส็น ควนโดนวิทยา 
16 นายอาดำ    มินโซ๊ะ ควนโดนวิทยา 
17 เด็กชายมูฮัมหมัดซีเกส    เกปัน ควนโดนวิทยา 
18 นายกิตติทัศน์    พันธ์คำ ควนโดนวิทยา 
19 เด็กชายบุคคอรี    หยาหลี ควนโดนวิทยา 
20 นายมัจดีย์    เทศอาเส็น ควนโดนวิทยา 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา (สายศิลป์ - ภาษา) 
ห้องสอบที่ 2  ห้อง  115 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กชายฟาดิล    หวังกุหลำ ควนโดนวิทยา 
2 เด็กหญิงนาริสา    มาลินี ควนโดนวิทยา 
3 เด็กหญิงปาริชาติ    หมาดเด็น ควนโดนวิทยา 
4 นางสาวสาวิณ ี   สาแม ควนโดนวิทยา 
5 นางสาวปาริชาติ    แก้วสวัสดิ์ ควนโดนวิทยา 
6 นางสาวสุนี    หมาดแดหวา ควนโดนวิทยา 
7 นางสาวชนัญธิดา ฝาละเหย็บ สามัคคีอิสลามวิทยา 
8 นางสาวกัลยา หมัดระหีม สามัคคีอิสลามวิทยา 
9 นางสาวรุสนี  เส็นบัตร บ้านเขาใคร 
10 นางสาวหุสนา  ไฝ้เซ็ม บ้านเขาใคร 
11 นางสาวพรนภา   ล่องสว่าง บ้านเขาใคร 
12 นางสาวอัฆนิยาอ์  ละมูล บ้านเขาใคร 
13 นางสาวทิฆัมพร   คงประดิษฐ์ ดารุลอูลูม 
14 นางสาวนาริษา   แมเราะ มุสลิมสตูลวิทยา 
15 นางสาวนุรไฮนีย์  บุตรอีด ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
16 นางสาวศรัญญา   คงทอง ดารุลอูลูม 
17 นางสาวสุจิรา  สังยาหยา มุสลิมสตูลวิทยา 
18 นางสาวจันทมณี  ปะดุกา มุสลิมสตูลวิทยา 
19 นางสาวอาริตา  มรรคาเขต ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
20 นายณัฐวัฒน์  จิตต์หลัง ควนโดนวิทยา 

 

 

 

 

 



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา (สายศิลป์ - ภาษา) 
ห้องสอบที่ 3  ห้อง  123 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 นางสาวอภัสนันท์  วันทอง ควนโดนวิทยา 
2 นางสาวสุไลญา  โคตธานี ควนโดนวิทยา 
3 นางสาวฟิรฮานา   ชนะเส็น บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
4 นายอัครพล  สามัญ สามัคคีอิสลามวิทยา 
5 นายอานัส  หลังยาหน่าย สามัคคีอิสลามวิทยา 
6 นายซัรฮาน   สมัน สามัคคีอิสลามวิทยา 
7 นายดาร์รุฟย ์ หมู่เก็ม เทศบาลปลูกปัญญา 
8 นางสาวกัลยา หมัดระหีม สามัคคีอิสลามวิทยา 
9 นางสาวมารินดา หมาดสา สตูลวิทยา 
10 นางสาวสุกัญญา เอ็มแตหลา ไทยรัฐวิทยา 40 
11 นางสาวชนิกานต์ ชัยศรี บ้านบาตูปูเต๊ะ 
12 นางสาวไหมสุรี เงดฉูนุ้ย ไทยรัฐวิทยา40 
13 นางสาวซารีน่า ล่องสว่าง ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
14 นางสาวอาราญา  หัสนี บ้านปาเต๊ะ 
15 นายกูนัสร ี มาลีกามัน อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
16 นายภควัต  มรรคาเขต กีฬาจังหวัดยะลา 
17 นายมูฮัมมัดชารีฟ  มะมนัง อนุบาลเมืองสตูล 
18 นางสาวอานิตา  สันง๊ะ ดารุลอูลูม 
19 นางสาวอริสา มรรคาเขต ควนโดนวิทยา 
20 นางสาวศศิธร ยานาอาหลี ควนโดนวิทยา 
21 นายรวิพล สนิทมัตโร บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 

 

 

 

 



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา (สายศิลป์ - ภาษา) 
ห้องสอบที่ 4  ห้อง  124 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 นางสาวอาอีซา ยือรา ไทยรัฐวิทยา ๔๐ 
2 นายฟาดิร   แดหวามาลัย อิสลามศาสตร์มูลนิธิ 
3 นางสาวสิริวิมล   หมาดมานัง อนุบาลเมืองสตูล 
4 นายชราธิป   หมาดเต๊ะ มุสลิมสตูลวิทยา 
5 นายกูซอลีฮีน   บิสนุม อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
6 นางสาวชลธิชา   สาดหลี รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ 
7 นางสาวนูรอัยนี  สะอีด นิด้าศึกษาศาสตร์ 
8 นางสาวชนิตา   หมาดรา สามัคคีอิสลามวิทยา 
9 นายนครินทร ์ มรรคาเขต ควนโดนวิทยา 
10 นางสาวอัสรา   บิสนุม ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
11 นางสาวยาวีตา   พงศ์หลง ดารุลอูลูม 
12 นายวิชิตชัย   แขวงเส็น ควนโดนวิทยา 
13 นายอิรฟาน   เถาวัลย์ มุสลิมสตูลวิทยา 
14 นางสาววาสนา  มรรคาเขต ธรรมวิทยามูลนิธิ 
15 นายอับดุลเล๊าะ  หมัดหมีน ควนโดนวิทยา 
16 นายอาหลี   หลังเกต ควนโดนวิทยา 
17 นายรุซดีย ์  ตาเดอิน ควนโดนวิทยา 
18 นางสาวนุรรีดา   ยาติกุล อนุบาลเมืองสตูล 
19 นายฮาดี   เหมสลาหมาด ควนโดนวิทยา 
20 นายสุริยา   เจริญสุข มุสลิมสตูลวิทยา 

 

 

 

 

 



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา (สายวิทย์ - คณิต) 
ห้องสอบที่ 5  ห้อง  125 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 นายณัฐปธาน    ทองคำ ควนโดนวิทยา 
2 เด็กชายนูรซัน    ยะรินทร์ ควนโดนวิทยา 
3 นายคัซซาน    แซะอามา ควนโดนวิทยา 
4 นายซอบร ี   เทศอาเส็น ควนโดนวิทยา 
5 เด็กชายซาฟารี    หลีดินซุด ควนโดนวิทยา 
6 นายณัฐดนัย    ไมมะหาด ควนโดนวิทยา 
7 เด็กชายภัทรพล    เกปัน ควนโดนวิทยา 
8 เด็กชายฮาลิฟ    พงหลง ควนโดนวิทยา 
9 เด็กหญิงกูนูรฮายาตี    บิสนุม ควนโดนวิทยา 
10 เด็กหญิงชญานิศ    สุกใส ควนโดนวิทยา 
11 เด็กหญิงซินยา    แดงงาม ควนโดนวิทยา 
12 เด็กหญิงณัฐญวา    ปังแลมานุม ควนโดนวิทยา 
13 เด็กหญิงดวงฤทัย    คงวุ่น ควนโดนวิทยา 
14 เด็กหญิงฟิรดาว    มรรคาเขต ควนโดนวิทยา 
15 เด็กหญิงมุธิตา    นิสาและ ควนโดนวิทยา 
16 นางสาวลีนา    หนุนพ่อเด็น ควนโดนวิทยา 
17 นางสาววิชิตา    หลีล้วน ควนโดนวิทยา 
18 นางสาวหัฐกานต์    ปูหยัง ควนโดนวิทยา 
19 นางสาวอารีญา    สัสดี ควนโดนวิทยา 
20 เด็กหญิงเขมรัตน์    ทองแก้วนุ่น ควนโดนวิทยา 

 

 

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา (สายวิทย์ - คณิต) 



ห้องสอบที่ 6  ห้อง  126 
ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 เด็กหญิงเมริษา    สุวรรณมาลี ควนโดนวิทยา 
2 เด็กหญิงเสาวณีย์    คุ้มกัน ควนโดนวิทยา 
3 นางสาวนภัสสร    มันเละ ควนโดนวิทยา 
4 เด็กหญิงลลนา    ตาเดอิน ควนโดนวิทยา 
5 เด็กหญิงอรนุช    สลิมิน ควนโดนวิทยา 
6 เด็กชายอนาวิน    มะแอเคียน ควนโดนวิทยา 
7 เด็กหญิงณัฐวดี    ศรีนอง ควนโดนวิทยา 
8 เด็กหญิงนริศยา    ขุนพยัคฆ ์ ควนโดนวิทยา 
9 เด็กหญิงนาเดียร ์   เกปัน ควนโดนวิทยา 
10 นางสาวนูรีต้า    บัญชะ ควนโดนวิทยา 
11 เด็กหญิงภารณ ี   บาราสัน ควนโดนวิทยา 
12 เด็กหญิงสุภัณษา    พิลึก ควนโดนวิทยา 
13 นางสาวสุรีรัตน์    บุญจันทร์ ควนโดนวิทยา 
14 เด็กหญิงอลิสา    โต๊ะยุโส้ ควนโดนวิทยา 
15 เด็กชายฮัยดัร    ตาเดอิน ควนโดนวิทยา 
16 นางสาวจินทิมา สูอูดิง สามัคคีอิสลามวิทยา 
17 นางสาววรรณิษา รอเหมมัน มุสลิมสตูลวิทยา 
18 นายอานนท์  ปังหลีเส็น บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพ49 
19 นางสาวนูรีซาน โพธิ์ดก จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 
20 นางสาววราภรณ ์ หนุ่มพ่อเด็น สามัคคีอิสลามวิทยา 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา (สายวิทย์ - คณิต) 
ห้องสอบที่ 7  ห้องละหมาดชาย 

ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
1 นางสาวโสภิตา  ปังแลมานุม มุสลิมสตูลวิทยา 
2 นางสาวอัจจิมา  หลำสะ อิสลามวิทยา 
3 นางสาวฮัซวานี  ลัสมาน สามัคคีอิสลามวิทยา 
4 นางสาววานีต้า  หลีเส็น สามัคคีอิสลามวิทยา 
5 นางชารีฟ  เจ๊ะพร บ้านควนสตอ 
6 นางสาวฟารีดา  สามัญ ควนโดนวิทยา 
7 นายสุรเชษฐ ์ เศษระนำ บ้านควนสตอ 
8 นางสาวนัสริน  ปะดุกา บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพ49 
9 นางสาววรัญญา  เบ็ญสะอีด ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
10 นางสาวสุรัยยา  ลาเต๊ะ แสงธรรมวิทยามูลิธิ 
11 นางสาวนูรีนา  มะหมีน จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 
12 นางสาวซันติน่า  ปานกลาย ดารุลอูลูม 
13 นางสาวอัสม๊ะ  บุญเรือง จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 
14 นางสาวอโณณ่าร ์ ปาร์เด็ม จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 
15 นางสาวซีมารียำ  หมันสา จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 
16 นางสาวนูรอัยนี  สันยาหนี จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 
17 นางสาวรุกัยนี  หมัดอาดัม บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพ49 
18 นางสาวสิรินยา  ก้อนคำ บ้านควนสตอ 
19 นางสาวฟารีดา  มาลิกัน บ้านควนสตอ 
20 นางสาวกมาพร  ดารามัน บ้านควนสตอ 
21 นางสาวสิริกร อินนุ่ม พิมานพิทยาสรรค์ 
22 อัฏพล เสนาการ ควนโดนวิทยา 
23 นางสาวบัณฑิตา  อินต๊ะใจ ควนโดนวิทยา 
24 นางสาวรัศม ี ฮะยีบิลัง ควนโดนวิทยา 
25 นางสาวญาดา  ปิติ รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา (สายวิทย์ - คณิต) 



ห้องสอบที่ 7  ห้องละหมาดชาย 
ที่ ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน 
26 นายกฤษฎา  ชอบงาม อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
27 นางสาวลลิตา  หมาดตา อนุบาลเมืองสตูล 
28 นางสาวฮาบีบ๊ะห์ หมีนหวัง อนุบาลเมืองสตูล 
29 นายภัทรดนัย   สุขมาก พิมานพิทยาสรรค์ 
30 นางสาวฮาซูนา   เขน๊ดพืช อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
31 นางสาวเซาดะห์   ตาเดอิน อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
32 นางสาวสุวรรณา  หมีนกาด้า อนุบาลเมืองสตูล 
33 นางสาวนูรีต้า  นิยมเดชา บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพ49 
34 นายสราวุฒิ   มรรคาเขต บำรุงศึกษา 
35 นางสาวนภเกตน์  บิลาอาบู มุสลิมศึกษา 
36 นางสาวรัชนียา   โต๊ะหวันแส้ ไทยรัฐวิทยา40 
37 นางสาวนริศรา  เบ็ญมูดา อนุบาลเมืองสตูล 
38 นางสาวนูรอัยด้า   ตำบัน อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
39 นางสาวนริสรา ระสุโส๊ะ อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
40 นายวรเมธ   อาหมาน ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
41 นางสาวยูมีร์  ไมมะหาด ดารุลอูลูม 
42 นายภานุวัฒน ์ ปะดูกา อนุบาลเมืองสตูล 
43 นางสาวนาตาชา  โส๊ะประจิน พิมานพิทยาสรรค์ 
44 นางสาวฟิตรียา ด่อล๊ะ ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
45   
46   
47   
48   
49   
50   

 


