
ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันทักษะวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ลำดับที่ โรงเรียน ช่ือ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนอนุบาลควนโดน
เด็กหญิงนรินทร อาหลี

เหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กหญิงซามียาตุลฮูดา ตาเยะ

๒ โรงเรียนบานปนจอร
เด็กหญิงอานานี หลังเกตุ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
เด็กชายนาซี หวังกุหลำ

๓
โรงเรียนบานยานซื่อ

มิตรภาพท่ี ๑๔๗

เด็กหญิงศิรินญา อุสนุน
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กหญิงนัจญมน หลีมานัน

๔ โรงเรียนบานดูสน
เด็กหญิงสุชัญญา เทศอาเส็น

เหรียญทอง ลำดับที่ ๔
เด็กชายธเนศ แซอาหลี

๕ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ
เด็กชายรัตพร เพชรประพันธ

เหรียญทอง ลำดับที่ ๕
เด็กหญิงพัณณิตา จันทจักษุ

๖ โรงเรียนบานโตะเหลง
เด็กชายนัซรี กาเด็ม

เหรียญทอง ลำดับที่ ๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ลานุย

๗ โรงเรียนบานวังประจัน
เด็กหญิงนูรียา หาเนาสุข

เหรียญเงิน ลำดับที่ ๗
เด็กหญิงนูรอัยนา ใจดี

๘ โรงเรียนบานทุงมะปรัง
เด็กหญิงสุุพัตรา ปะดุลัง

เหรียญเงิน ลำดับที่ ๘
เด็กหญิงชัญญานุช ขำนุรักษ

๙
โรงเรียนบานทุงตำเสา

"ชูสินอุปถัมภ"

เด็กหญิงบารากี หนุนพอเด็น
เหรียญเงิน ลำดับที่ ๙

เด็กหญิงณัฐกมล สินพุ

                            



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ลำดับท่ี โรงเรียน ชื่อ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนบานควนโตะเหลง เด็กหญิงวณิชชา โตะบู เหรียญทอง ชนะเลิศ

๒ โรงเรียนอนุุบาลควนโดน  เด็กหญิงอัยรีน เทศอาเส็น เหรีียญทอง ชนะเลิศ

3 โรงเรียนบานบููเกตยามู เด็กหญิงกััลยสุดา ปะดุกา เหรียญเงิน รองชนะเลิิศอันดับ ๒

๔

โรงเรียนบานทุงตำเสา

"ชูสินอุปถัมภ"
เด็กหญิงบริษา จันทรโย เหรียญทองเเดง อันดัับ ๔

๕ โรงเรียนบานวังประจัน เด็กหญิงมัจญดียา เจะหมีน เหรียญทองเเดง อันดับ ๕

๖ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ เด็กหญิงกันยรัตน แดงนวล เหรียญทองเเดง อันดับ ๖

๗

โรงเรียนบานยานซื่อ

มิตรภาพท่ี ๑๔๗
เด็กหญิงนัสนีน หีมมะหมัด ชมเชย อันดับ ๗

                            



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันทักษะคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ลำดับที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล รางวัล อันดับ

                ลงชื่อ 

  (นายกระจาย หนูคงแกว)

               ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนอนุบาลควนโดน เด็กหญิงณัฐวรา ตาเดอิน เหรียญทอง ชนะเลิศ

๒ โรงเรียนบานปนจอร เด็กชายอภินันท ทองนพคุณ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

๓ โรงเรียนบานควนโตะเหลง เด็กชายชอรุค ตาเดอิน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

๔ โรงเรียนอนุบาลควนโดน เด็กหญิงบัสมา มันเละ เหรียญทอง ลำดับที่ ๔

๕ โรงเรียนบานดูสน เด็กหญิงเอวิตรา ปะดุกะ เหรียญทอง ลำดับที่ ๕

๖

โรงเรีียนบานยานซื่อ

มิตรภาพที่ ๑๔๗
เด็็กหญิงนารีตา หมาดโตะโซะ เหรียญเงิน ลำดับ ๖

๗ โรงเรียนบานวัังประจัน เด็กชายอับดุลฮากีม ละใบโดย เหรียญเงิน ลำดับ ๖

๘ โรงเรียนบานปนจอร เด็กหญิงจอมขวัญ แซหวั่ง เหรียญเงิิน ลำดับ ๖

๙ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ เด็กชายอัซมุอีย อาเก็ม เหรียญเงิน ลำดับ ๗

๑๐ โรงเรียนบานควนโตะเหลง เด็กหญิงไซหนับซุฆรอ เกปน เหรียญทองแดง ลำดับ ๘

๑๑ โรงเรียนบานวังประจัน เด็กหญิงรุสนา คงนุย เหรียญทองแดง ลำดับ ๙

๑๒ โรงเรียนบานน้ำรอน เด็กชายอักวา มรรคาเขต เหรียญทองแดง ลำดับ ๑๐

๑๓ โรงเรียนบานทุงตำเสา เด็กหญิงวีรากานต มิดดี้ เหรียญทองแดง ลำดับ ๑๑

๑๔ โรงเรียนบานดุูสน เด็กชายอนันดา ปะดุกะ ชมเชย ลำดับ ๑๒

๑๕ โรงเรียนบานดูสน เด็กชายพีรณัฐ เทศอาเส็น ชมเชย ลำดับ ๑๓

                     



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันความสามารถทางภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ลำดับท่ี โรงเรียน ชื่อ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนบานปนจอร เด็กหญิงสุไรญา หลีเส็น เหรียญทอง ชนะเลิศ

๒ โรงเรียนบานน้ำรอน เด็็กชายอภินันท ปตุมานนท เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

๓ โรงเรียนบานทางงอ เด็กหญิงญัฟณี สะบิลาย เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

๔ โรงเรียนอนุบาลควนโดน เด็กหญิงมูเนาวาเราะห แกสมาน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

๕ โรงเรียนอนุบาลควนโดน เด็กหญิงอนุรดี สามัญ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

๖

โรงเรียนบานยานซื่อ

มิตรภาพท่ี ๑๔๗
เด็กหญิงอัญชิสา เภอเกลี้ยง เหรียญทอง ลำดับที่ ๔

๗ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ เด็กชายจักรกฤษณ หาญณรงค เหรียญทอง ลำดับที่ ๔

๘ โรงเรียนบานปนจอร เด็กหญิงวรรณสงกรานต มาลินี เหรียญทอง ลำดับที่ ๕

๙ โรงเรียนบานวังประจัน เด็กหญิงอนิสรา หมูเก็ม เหรียญทอง ลำดับที่ ๖

๑๐ โรงเรียนบานควนโตะเหลง เด็กหญิงวารีณญา ตาเดอิน เหรียญทอง ลำดับที่ ๖

๑๑ โรงเรียนบานวังประจัน เด็กหญิงอทิตยา ผลาอาด เหรียญทอง ลำดับที่ ๗

๑๒ โรงเรียนบานควนโตะเหลง เด็กหญิงนะดา ลาลีวัน เหรียญทอง ลำดับที่ ๗

๑๓ โรงเรียนบานทุงมะปรัง เด็กหญิงธันยามัย สุวิตดา เหรีียญเงิน ลำดับที่ ๘

๑๔ โรงเรียนบานทุงมะปรัง เด็กหญิงอาซียะห เจะหมีน เหรีียญเงิน ลำดับที่ ๙

๑๕ โรงเรียนบานทางงอ เด็กหญิงฟาติฮะห โบบทอง เหรีียญเงิน ลำดับที่ ๙

๑๖ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ เด็กหญิงรัชนี มูลสิน เหรีียญเงิน ลำดับที่ ๙

๑๗ โรงเรียนบานดูสน เด็กหญิงเบญจามิน เกตุเสน เหรีียญเงิน ลำดับที่ ๑๐

๑๘ โรงเรียนบานดูสน เด็กหญิงปรียา เทศอาเส็น เหรีียญเงิน ลำดับที่ ๑๑

                            



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลำดับท่ี โรงเรียน ช่ือ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนอนุบาลควนโดน
เด็กชายไกรสิทธิ์  หลงหัน 

เหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กชายมุอาวิน  หวังกุหลำ

๒ โรงเรียนบานวังประจัน
เด็กหญิงฟาติล  ใบจิ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
เด็กชายอูหมาด  แหมถิ่น 

๓ โรงเรียนบานทุงมะปรัง
เด็กหญิงนาวิตา   หมันเระ  

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กหญิงชญาธร    สุชานันทพงศ

                            



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ลำดับท่ี โรงเรียน ชื่อ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนบานควนโตะเหลง เด็กหญิงฮัสวานี มาลินี เหรียญทอง ชนะเลิศ

๒ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ เด็็กหญิงไซหนับ รอมาตี เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

๓ โรงเรียนบานดูสน เด็กหญิงวรัชยา เศษอาหลัง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

๔

โรงเรียนบานยานซื่อ

มิตรภาพท่ี ๑๔๗
เด็กหญิงนัจญมา รูบามา เหรียญทอง ลำดับที่ ๔

๕ โรงเรียนอนุบาลควนโดน เด็กหญิงฮัันนะฮุ มาลินี เหรียญทอง ลำดับที่ ๕

๖ โรเงรียนบานทุงมะปรัง เด็กหญิงไอลดา ตันเรือง เหรีียญทอง ลำดับที่ ๖

๗ โรงเรียนบานทางงอ เด็กหญิงจัสมิน หลงสมะ เหรียญเงิน ลำดับที่ ๗

๘ โรงเรียนบานน้ำรอน เด็กหญิงฮุบัยดา ยูฮันนัน เหรียญเงิน ลำดับที่ ๘

๙

โรงเรียนบานทุงตำเสา

"ชูสินอุปถัมภ"
เด็กหญิงฮาซีลา ปะดุลัง เหรียญเงิน ลำดับที่ ๙

๑๐ โรงเรียนบานบูเก็ตยามู เด็กหญิงปรียา ปะดุกา เหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๐

๑๑ โรงเรียนบานวังประจัน เด็กหญิงนัศรียะฮ ดาโอะ เหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๑

                            



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันตะกรอวง 3 คน  กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับท่ี โรงเรียน ช่ือ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนบานควนโตะเหลง

เด็กชายอัฟฟาน หลีเส็น

 เหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กชายอิจญลาล หวังกุหลำ 

เด็กชายนรากร อัญสุรีย

เด็กชายซาฟร ปงแลมาเส็น

๒ โรงเรียนบานทางงอ

เด็กชายเจะอัชรอฟ  มุตรา    

 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กชายอนุรักษ มิลาอาบู

เด็กชายอิลันอะหมัร ลันจา

เด็กชายมานิตย ปะดุลัง

เด็กชายอัสมีย  มรรคาเขต

๓ โรงเรียนบานปนจอร

เด็กชายมูฮัมหมัดฟตรี ดีนายัง 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กชายริฟฟา แกสมาน

เด็กชายมะฮาดี แซะอาหลี    

เด็กชายฟาหซี บิสนุม 

เด็กชายกูญัซลี แซะอาหลี

๔ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ

เด็กชายภัทรดนัย  สุเร็น  

เหรียญเงิน ลำดับที่ ๔
เด็กชายปวีย เสาดำ

เด็กชายนันทวัธน ดูระเบียบ

เด็กชายอนุภัทร บินตาเอบ

๕ โรงเรียนอนุบาลควนโดน

เด็กชายกิตติวันชัย  โตะอาหลี          

เหรียญเงิน ลำดับที่ ๕

เด็กชายกรวิน  แกสมาน

เด็กชายวัลฟารอิช  หลงสะเตี๊ยะ

เด็กชายภูผา โตะดุสน

เด็กชายมูฮัมหมัดกัยรูล แซะอาหลี

                            



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันประกวดรองเพลง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ลำดับท่ี โรงเรียน ช่ือ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนบานทางงอ เด็กชายมานิตย ปะดุลัง เหรียญทอง  ชนะเลิศ 

๒ โรงเรียนบานควนโตะเหลง เด็กชายนนทพัทธ ตาเดอิน เหรียญทอง    รองชนะเลิศอันดับ ๑

๓ โรงเรียนอนุบาลควนโดน เด็กหญิงไลลา แกสมาน เหรียญทอง    รองชนะเลิศอันดับ ๒

๔ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ เด็กชายสุทิพย ศรีขวัญ เหรียญทอง   ลำดับที่ ๔

                            



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ลำดับท่ี โรงเรียน ชื่อ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนบานดูสน เด็กหญิิงอาริมะ เกปน เหรียญทอง ชนะเลิศ

๒ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ เด็กชายบลูสวรินทร  ใยวัน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

๓ โรงเรียนบานทางงอ เด็กชายวุฒิพงศ พลายอำไพ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

๔ โรงเรียนบานวังประจัน เด็กหญิิงฮูซัยนีย สกุลา เหรียญทอง ลำดับที่ ๔

๕ โรงเรียนอนุบาลควนโดน เด็กหญิงจุฑารัตน สาระวน เหรียญเงิิน ลำดับที่ ๕

๖ โรงเรียนบานน้ำรอน เด็กหญิงธนัญญา ตามาต ชมเชย ลำดับที่ ๖

                            



ผลการแขงขันทักษะงานเปดประตูสูสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายการแขงขันวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลำดับท่ี โรงเรียน ชื่อ-สกุล รางวัล อันดับ

                          ลงชื่อ 

      (นายกระจาย หนูคงแกว)

                           ผูอำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

๑ โรงเรียนอนุบาลควนโดน

เด็กชายยุทธภูมิ เหนงแดง

เหรียญทอง ชนะเลิศเด็กหญิงคอดีญะฮ หลีเส็น

๒ โรงเรียนบานทางงอ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑เด็กชายฟารีซี หมาดรา

๓ โรงเรียนบานดูสน

เด็กหญิงสุไวยะ ยาประจันทร

เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒เด็กหญิงวันใหม โพชดา

๔ โรงเรียนบานปนจอร

เด็กหญิงณัฐชา หลีดินซุด

ชมเชยเด็กชายดารีส สาและ

๕

โรงเรียนบานยานซื่อ

มิตรภาพท่ี ๑๔๗

เด็กหญิงนูรซัลมา หนูชูสุข

ชมเชยเด็กหญิงนัสริน ขันทอง

๖ โรงเรียนบานทุงมะปรัง

เด็กหญิงศิริณญา โตะเระ

ชมเชยเด็กชายรุสฟาดี เขียวดี

๗ โรงเรียนบานวังประจัน

เด็กหญิงนัสซารา บูอีตำ

ชมเชยเด็กหญิงนิสรีน ฮะยีบิลัง

๘

โรงเรียนบานทุงตำเสา

"ชูสินอุปถัมภ"

เด็กหญิงนูรมา ปงหลีเส็น

ชมเชยเด็กหญิงนันทนลิล เกอากะ

๙ โรงเรียนบานหวยน้ำดำ

เด็กหญิงณัซณีนญ แกสมาน

ชมเชยเด็กหญิงธนัชชา ศรีทองคำ

๑๐ โรงเรียนบานควนโตะเหลง

เด็กชายอัฟฎอล แกสมาน

ชมเชยเด็กชายชิษณุพงศ เทศอาเส็น

๑๑ โรงเรียนบานบูเกตยามู

เด็กหญิงอัสมา พงหลง

ชมเชยเด็กหญิงศิรินทรา อาเก็ม

                            

เด็กชายฟาเดล หลีเส็น


