
ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง นูรลัยลา เจะพร โรงเรียนบา้นควนสตอ
2 เด็กหญิง ชลธิชา  มาลีกามัน อนุบาลควนโดน
3 เด็กหญิง ซัลมา  ชูแกว้ บา้นควนสตอ
4 เด็กหญิง ธณัญญา  ตาเดอนิ บา้นควนสตอ
5 เด็กชาย ฟีรอซ ยาหวัง บา้นน ้าร้อน
6 เด็กหญิง กมลพร  รักการ อนุบาลควนโดน
7 เด็กหญิง อรณิชา  แซะอาหลี อนุบาลควนโดน
8 เด็กหญิง จณิสตา แกสมาน บา้นควนโต๊ะเหลง
9 เด็กชาย ธนากร  วาลีดง บา้นน ้าร้อน
10 เด็กหญิง บชุรอ  มาลินี บา้นบเูกตยามู
11 เด็กหญิง อนุสรา  เทศอาเส็น ดารุลมุอม์ิน
12 เด็กหญิง ฮุสนียา  หลังยาหน่าย บา้นดูสน
13 เด็กหญิง อลัญาดา  ยาอดี อนุบาลควนโดน
14 เด็กหญิง นูรอยันี ปงัเเลมาเส็น บา้นควนสตอ
15 เด็กชาย ยิบรอเอน สามัญ บา้นทุ่งพัฒนา
16 เด็กหญิง โศภษินภา หลีเส็น บา้นปนัจอร์
17 เด็กหญิง กาญจนา ตาเดอนิ บา้นดูสน
18 เด็กหญิง สุชาวดี  มรรคาเขต มุสลิมสตูลวิทยา
19 เด็กหญิง อลัเบน็ต์ หลีดินซุด มุสลิมสตูลวิทยา
20 เด็กหญิง มูนาดา  อสุนุน อนุบาลควนโดน
21 เด็กหญิง อภญิญา น้าวายกอ บา้นปนัจอร์
22 เด็กหญิง นูรีย๊ะ หวังหลี บา้นทางงอ
23 เด็กชาย อนัวา  ขาวเขาใคร บา้นเขาไคร
24 เด็กหญิง ถลัชนันท ์มัสริ อนุบาลควนโดน
25 เด็กหญิง ศิรดา  ยานาอาหลี ดารุลมุอม์ิน
26 เด็กหญิง ญาณิศา  สาแล่หมัน บา้นบเูกตยามู
27 เด็กหญิง ฟารีนา  สะกลุา มุสลิมศึกษา
28 เด็กหญิง วาสนา  ตอหรัิญ บา้นควน
29 เด็กหญิง โรสนีตาร์ สารีฝีน บา้นคลองกั่ว
30 เด็กชาย อาซีซาร์ สัสดี มุสลิมสตูลวิทยา

ผลการสอบจดัชัน้เรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษา 2563

ห้อง ม.1/1

ชือ่ - สกุล



ที่ โรงเรียน หมายเหตุ

1 เด็กหญิง ญาณภทัร  สายแกว้ บา้นทางงอ
2 เด็กหญิง ตัสนีม  มรรคาเขต ดารุลมุอม์ิน
3 เด็กหญิง นิสรีน  อโุหยบ มุสลิมศึกษา
4 เด็กหญิง มารีน่า  แดหวามาลัย บา้นทุ่งพัฒนา
5 เด็กชาย ศุภวัฒน์  ล่านุ้ย บา้นดูสน
6 เด็กหญิง อนิสรา  หตัถิยา ดารุลมุอม์ิน
7 เด็กหญิง อสัมา  หลีมานัน บา้นย่านซ่ือมิตรภาพที1่47
8 เด็กหญิง ฟิรดาวส์ สะอิ บา้นกบุงัจามัง
9 เด็กชาย ณัฐวาซิน  โต๊ะประดู่ บา้นปนัจอร์
10 เด็กหญิง ศศินิภา แกสมาน โรงเรียนบา้นหว้ยน ้าด้า
11 เด็กหญิง นันทวรรณ  กก๊ใหญ่ บา้นดูสน
12 เด็กชาย มูฮัมหมัด  ชาติรัญ ย่านซ่ือ มิตรภาพ 147
13 เด็กหญิง อภศิฎา  เจ๊ะหลี มุสลิมสตูลวิทยา
14 เด็กหญิง ซินดีย์  บาโง๊ย บา้นกบุงัจามัง
15 เด็กชาย บาซิล เขียวคลองเดิม อนุบาลควนโดน
16 เด็กหญิง อนิชา  อาเกม็ บา้นบเูกตยามู
17 เด็กชาย ดอลล่าร์   โต๊ะยูโส้ จงหวั
18 เด็กชาย สพลดนัย  ผิวเหลือง อนุบาลสตูล
19 เด็กหญิง ขวัญจิรา บตุรสงกา บา้นทุ่งพัฒนา
20 เด็กหญิง โสรยา หว้นกง้ บา้นปาเต๊ะ
21 เด็กชาย อาซาล  บากาโชติ บา้นย่านซ่ือ
22 เด็กหญิง ฟาเดียร์  หมาดปเูต๊ะ อนุบาลควนโดน
23 เด็กชาย ธนวิชญ์ ส่องสว่าง อนุบาลควนโดน
24 เด็กชาย กติติพัฒน์ แกสมาน บา้นหว้ยน ้าด้า
25 เด็กชาย มารุต  เตาวะโต บา้นโคกประดู่
26 เด็กชาย ปรีชา  ลายู บา้นย่านซ่ือ
27 เด็กชาย ตับลิก  เด่นดารา บา้นทุ่งต้าเสา ชูสินอปุถัมภ์
28 เด็กชาย ธนาคม หลังการณ์ อนุบาลควนโดน
29 เด็กชาย อนุชิต พงค์หลง อนุบาลควนโดน
30 เด็กหญิง มณฑิรา  ปงัหลีเส็น มุสลิมสตูลวิทยา

ห้อง ม.1/2

ชื่อ - สกุล



ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย ณัฐภทัร   แกสมาน มุสลิมสตูลวิทยา
2 เด็กหญิง พิชญธิดา  เนื อออ่น ดารุลมุอม์ิน
3 เด็กหญิง สุภารัตน์  แกสมาน บา้นทุ่งพัฒนา
4 เด็กชาย ฟาอซิ หอมทั่ว อนุบาลควนโดน
5 เด็กชาย ขจรศักด์ิ บญุจันทร์ บา้นทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่49
6 เด็กหญิง ฮานีฟะ หวังกหุล้า ดารุลมุอม์ิน
7 เด็กหญิง ซันวาณี ลีมูส่า บา้นบเูกตยามู
8 เด็กหญิง ปนัดดา  สุหวัง อนุบาลควนโดน
9 เด็กชาย อซัรอน  หมัน่สัน บา้นย่านซ่ือ มิตรภาพ 147
10 เด็กชาย วาซิล เอยีดดี บา้นทุ่งต้าเสา ชูสินอปุถัมภ์
11 เด็กหญิง ชฤตะวัน  เกปนั ดารุลมุอม์ิน
12 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์  เหล๊าะเหม บา้นค่ายรวมมิตร
13 เด็กชาย อานนท ์ มะแอเคียน ดารุลมุอม์ิน
14 เด็กหญิง อนัญญา  ทองสีข้า บา้นย่านซ่ือมิตรภาพที1่47
15 เด็กชาย ธนดล  วรรณชิต บา้นทุ่งพัฒนา
16 เด็กหญิง อภชิญา แหละตี บา้นบเูกต็ยามู
17 เด็กชาย กอูารัน  กหูา บา้นโคกประดู่
18 เด็กชาย ธนพล  จันทร์จุฬา ดารุลมุอม์ิน
19 เด็กหญิง นัจญาดา กาเส็มส๊ะ อนุบาลควนโดน
20 เด็กหญิง กญัจนา  หลังปาปนั บา้นควน
21 เด็กหญิง ฮุสนา  แกว้คงศรี บา้นบเูกตยามู
22 เด็กชาย อนุชิต  โต๊ะสะและ บา้นน ้าร้อน
23 เด็กชาย อนุกลู สีหมาน บา้นดูสน
24 เด็กหญิง ฟาตีน่า วาลีดง บา้นน ้าร้อน
25 เด็กหญิง อยันาอ ์ โต๊ะประดู่ บา้นปนัจอร์
26 เด็กชาย อรุณ  รักการ บา้นปนัจอร์
27 เด็กชาย ภมูิพัฒน์  เทศอาเส็น บา้นดูสน
28 เด็กชาย ฟุรกร  มาลินี บา้นดูสน
29 เด็กชาย อนิซาน แดงดารา ทอฝันโรจนวิชญ์
30 เด็กหญิง ศุภกานต์ ณะไพรี อนุบาลควนโดน

ห้อง ม.1/3
ชื่อ - สกุล



ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย ฮาริษ   ชมแพง บา้นโตนปาหนัน
2 เด็กหญิง อาอฉี๊ะ   สันตี บา้นควนสตอ
3 เด็กหญิง สุณาญา  อาด้า บา้นดูสน
4 เด็กชาย คฑาวุธ บนิดาโอะ บา้นควนสตอ
5 เด็กหญิง มุกตาดา  แซะอาหลี บา้นปนัจอร์
6 เด็กหญิง กฤติยา  หยาหลี ดารุลมุอม์ิน
7 เด็กหญิง พิมพ์นารา หมีนหมัน บา้นทุ่งต้าเสา ชูสินอปุถัมภ์
8 เด็กชาย ริสก ี พวงสุข อนุบาลควนโดน
9 เด็กชาย ธนธัช  สุกใส บา้นบเูกตยามู
10 เด็กหญิง อรอมุา  จุนคง บา้นน ้าร้อน
11 เด็กหญิง อยัณัฐดา ยาพระจันทร์ กบุงัปะโหลด
12 เด็กหญิง กานต์ธีรา  บาราสัน บา้นทุ่งต้าเสา ชูสินอปุถัมภ์
13 เด็กชาย อชิตะ สารีฝีน บา้นหวักาหมิง
14 เด็กชาย อซัรี  สูเด็น อนุบาลควนโดน
15 เด็กหญิง ปทัมา ปหูยัง มุสลิมสตูลวิทยา
16 เด็กชาย สุมนัส  สุพรส ดารุลมุอม์ิน
17 เด็กหญิง ฮัสนีย์ หมีนหมัน ทุ่งต้าเสาชูสินอปุถัมภ์
18 เด็กหญิง ฮุสนา  รูบามา บา้นย่านซ่ือ มิตรภาพที่147
19 เด็กหญิง ทยิตา  ด้ามี บา้นทุ่งมะปรัง
20 เด็กหญิง ญาณี บลิาอาบู อนุบาลควนโดน
21 เด็กหญิง ศตนันท ์แสงหรัิญ บา้นทา่ศิลา
22 เด็กชาย มงคล พฤกสุวรรณ บา้นดูสน
23 เด็กหญิง เขมมิตา โคตรพันธ์ บา้นทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่49
24 เด็กหญิง บซิมิลลาฮ์ ดารุลมุอม์ิน
25 เด็กชาย วงศธร หลงเก อนุบาลสตูล
26 เด็กชาย วราชัย วิเชียรรัตน์ บา้นทุ่งต้าเสา ชูสินอปุถัมภ์
27 เด็กหญิง นิศมา สาดีน บา้นย่านซ่ือมิตรภาพที1่47
28 เด็กหญิง มณฑิรา ปงัหลีเส็น มุสลิมสตูลวิทยา
29 เด็กชาย อมัมัร สุตรา บา้นทุ่งพัฒนา
30 เด็กชาย อนพัทย์ กาญจนพัฒน์ บา้นย่านซ่ือ มิตรภาพที่147
31 เด็กชาย อสัมีน มรรคาเขต บา้นปนัจอร์

ชื่อ - สกุล
ห้อง ม.1/4


