
รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปกีารศึกษา 2561 (รอบที่ 1) 
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาปีการศึกษา 2561 

ณ  หอประชุม 100  ปี  โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล     วันพฤหัสบดีที่ 4  เมษายน   พ.ศ. 2562 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายปรเมศวร์     ทองย้อย 
2 เด็กชายปรีชา         หมาดรา 
3 เด็กชายมินธดา       มะอาลา 
4 เด็กชายรามิล         ตูวิเชียร 
5 เด็กชายลัชชานนท์    ฮ่องสกุล 
6 เด็กชายวิทวัส          เรืองแก้ว 
7 เด็กชายสุรศักดิ์        สิงห์เสนี 
8 เด็กชายอาร์ซาน       ลิมานิ 
9 เด็กหญิงจิรนันท์       ทองลูกแก้ว 
10 เด็กหญิงจิราภรณ์     บัวทอง 
11 เด็กหญิงธนารัตน์     มาลียัน 
12 เด็กหญิงธัญรดา       บุญเตี่ยว 
13 เด็กหญิงบุศญาฎา     พงษ์นุรักษ์ 
14 เด็กหญิงพิมลวรรณ    จิยาเพชร 
15 เด็กหญิงแพรพลอย    นรพิน 
16 เด็กหญิงภัคพร         เวสูงเนิน 
17 เด็กหญิงมุกดารัตน์    กาเส็มส๊ะ 
18 เด็กหญิงวิญาดา        ณ นคร 
19 เด็กหญิงศริญญา       หมัดเส็น 
20 เด็กหญิงอรอนงค์      ขุนเพชร 
21 เด็กหญิงอารียา        ขวัญด า 
22 เด็กหญิงอารียา        หลงกูนัน 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายจตุพร            ไชยจันทร์ 
2 เด็กชายนนณภัทร        สุวรรณโชติ 
3 เด็กชายนัฐวุฒิ            กรมเมือง 
4 เด็กหญิงธนัชพร         หนูเนียม 
5 เด็กหญิงบุญชฎา         คงชู 
6 เด็กหญิงปิยะนุช         สุวรรณกิจ 
7 เด็กหญิงพรชิตา         โสะขาว 
8 เด็กหญิงวนิดา           อุไรรัตน์ 
9 เด็กหญิงสุดารัตน์        เกิดสุวรรณ 
10 เด็กหญิงอรอุมา         พรมโสภา 
11 เด็กหญิงอลิษา           เกื้อแก้ว 
12 เด็กหญิงอุษณี            มากเจริญ 
13 เด็กหญิงพรชิตา          ลิ้มอิ่ม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายชิษณุพงศ์        ทบพักร 
2 เด็กชายทัตเทพ          ทองสม 
3 เด็กชายธงชนะ          พูลภักด ี
4 เด็กชายธีรพันธ์          หวันส ู
5 เด็กชายนนทวัฒน์       ไชยภักดี 
6 เด็กชายพรณรงค์        เภาทอง 
7 เด็กชายมนต์มนัส       ชุมอิน 
8 เด็กชายศุภวิชย์         แก้วประเสริฐ 
9 เด็กชายสหรัฐ           หลงหัน 
10 เด็กหญิงกนกทิพย์      ชอบจิตต์ 
11 เด็กหญิงจีรนันท์        เสนแก้ว 
12 เด็กหญิงจุฑาพร        เส้งแก้ว 
13 เด็กหญิงชลธิดา        สุวรรณชะนะ 
14 เด็กหญิงดวงฤทัย      พงศ์พันธ์ 
15 เด็กหญิงบุรัสกร        ไทยเจริญ 
16 เด็กหญิงอรวรา        เพ็งมาก 
17 เด็กหญิงอารียา        ชูศรีเพชร 
18 เด็กชายนัฐวุฒิ         ตาเดอิน 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายจีระพงษ์        พูนแก้ว 
2 เด็กชายชินกฤต         มียานนท์ 
3 เด็กชายนรินทร์         ฮะยีบิลัง 
4 เด็กชายพีรพล          ชนะกิจ 
5 เด็กชายวรเมธ          ทองไหม 
6 เด็กชายสรวิศ           สุวรรณรัตน์ 
7 เด็กหญิงกานต์ธิดา     สาดีน 
8 เด็กหญิงกุลชญาณัฏฐ์  เจิมขวัญ 
9 เด็กหญิงจุฑารัตน์      แก้วจันทร์ 
10 เด็กหญิงเจนจิรา       ทองสุริวงค์ 
11 เด็กหญิงโชติมา        ปูหิน 
12 เด็กหญิงญาณิศา      เหมเด็น 
13 เด็กหญิงณัฐณิชา      ชุมประยูร 
14 เด็กหญิงธนชนก       อ่อนทอง 
15 เด็กหญิงนฤมล        ณ สกุล 
16 เด็กหญิงนิรชา        ศักดิ์นิยม 
17 เด็กหญิงมณฑิตา     สวาหลัง 
18 เด็กหญิงรัตนา        เกลาแกล้ว 
19 เด็กหญิงวรนุช         แก้วบัวสังข์ 
20 เด็กหญิงศศิกาญจน์   ยิ้มห้วน 
21 เด็กหญิงสิริลักษณ์    ทองแป้น 
22 เด็กหญิงอรนิชา      เส็นหล๊ะ 
23 เด็กหญิงอาภัสรา     ปราบณารายณ์ 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายชาญสกุล      สังข์แก้ว 
2 เด็กชายชามีม          สุภาวินติ 
3 เด็กชายไชยวัฒน์      รัตนเดชา 
4 เด็กชายซอลีฮีน       หลงสาม๊ะ 
5 เด็กชายซัยนอล       หลีหัวเขา 
6 เด็กชายณัฐพล        หมีนกาด้า 
7 เด็กชายดนัย          ขุนพล 
8 เด็กชายเตชิษต์       จันทร์ทอง 
9 เด็กชายทรงวุฒิ      ทองร้อยชั่ง 
10 เด็กชายธนาทร       ยี่สุ้นแสง 
11 เด็กชายธันวา         ยืนยง 
12 เด็กชายนวพล        ขุนราม 
13 เด็กชายปัณณวิชญ์    คงไหม 
14 เด็กชายพีรากร       เอ่ียนเหล็ง 
15 เด็กชายภูผา          คงข า 
16 เด็กชายเมธวิน       ยาง๊ะ 
17 เด็กชายศุภวิชญ์     มหาวงค์ 
18 เด็กชายสิทธิทวี     มากเกตุ 
19 เด็กชายสุทธวีร์      พูลสุข 
20 เด็กชายสุริยา        ขาวปี้ 
21 เด็กชายอานนท์     ทองอ่อน 
22 เด็กหญิงกนิษฐา     เทพทอง 
23 เด็กหญิงกัญญรัตน์    ยืนยง 
24 เด็กหญิงจีน่า        หลีหลัง 
25 เด็กหญิงชลธิชา     ชะลูด 
26 เด็กหญิงดารุณี      จิช่อง 
27 เด็กหญิงตัสนีม      หมีนแดง 
28 เด็กหญิงธัญชนก    บุตรเพ็ชร 
29 เด็กหญิงนูรีน        อิสายะ 
30 เด็กหญิงบัวชมพู    เพชรคง 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
31 เด็กหญิงปริวรรณ    รักนุ้ย 
32 เด็กหญิงพาขวัญ     ล่ าประไพ 
33 เด็กหญิงฟาฮาน่า    หลีมานัน 
34 เด็กหญิงภัคจิรา     นาคกล่ า 
35 เด็กหญิงศลิษา      ทองด้วง 
36 เด็กหญิงศิรินภา     เพ็ชรจ ารัส 
37 เด็กหญิงสรัญญา    หนูชูสุข 
38 เด็กหญิงสิริวิมล     ทองแก้ว 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายกรปิยะ        สุวรรณมณี 
2 เด็กชายกิตติกร        หนูชูสุข 
3 เด็กชายกันตินันท์    ละใบกาเด็น 
4 เด็กชายกิตติศักดิ์     อินทรปาล 
5 เด็กชายเกียรติภูมิ    นาวาเดช 
6 เด็กชายจักรกฤษ     วั่นซ้วน 
7 เด็กชายชัชฤทธิ์       พรหมสุวรรณ 
8 เด็กชายชัยวัฒน์      โมสิกะ 
9 เด็กชายทวีศักดิ์       ยาวศิริ 
10 เด็กชายทักษิณ       บัวทอง 
11 เด็กชายธนากร       ทวนทอง 
12 เด็กชายธวัฒน์        เตาวโต 
13 เด็กชายนันทวัฒน์    จุลจินดา 
14 เด็กชายนิชคุณ       จันทร์ทอง 
15 เด็กชายประดิษฐ์    กุมปรุ 
16 เด็กชายปวริศร์      คงช่วย 
17 เด็กชายพงศภัค     ทุมพร 
18 เด็กชายภูริวัฒน์     ศรีรัตน์ 
19 เด็กชายวิรัตน์       หลงหัน 
20 เด็กชายอนุสรณ์    หนแูก้ว 
21 เด็กชายอัฎฮา       หลังสกุล 
22 เด็กหญิงกฤษณา    ยาอีด 
23 เด็กหญิงเจนจิรา    รองสวัสดิ์ 
24 เด็กหญิงชลิตา       ณ วาโย 
25 เด็กหญิงฐิติรัตน์    ดวงภักดี 
26 เด็กหญิงณัฐมน     ชูทอง 
27 เด็กหญิงทรรศนพร    แก้วสุข 
28 เด็กหญิงนัสรียา      อิสายะ 
29 เด็กหญิงบัณฑิตา    รักษ์แป้น 
30 เด็กหญิงปนัดดา     จอมชิตกล่ า 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
31 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ก๋งเซ่ง 
32 เด็กหญิงรวิสรา         จินดา 
33 เด็กหญิงรุ่งฤดี          แซ่โค้ว 
34 เด็กหญิงวรรณสา      ม่วงปลอด 
35 เด็กหญิงวลัยลักษณ์    วั่นซ้วน 
36 เด็กหญิงสุกัญญา        ธรรมทิน 
37 เด็กหญิงสุชาดา          ทองขวัญ 
38 เด็กหญิงสุชัญญา        แก้วอารี 
39 เด็กหญิงสุปรีย์           แสงแก้ว 
40 เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สง่าบ้านโคก 
41 เด็กหญิงอัจฉริยา        สันหมาน 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายนนทพันธ์      อรชร 
2 เด็กชายบุญทวี         สมิทธิ์เยาวกุล 
3 เด็กชายปกรณ์         พาหรัตน์ 
4 เด็กชายพชรฌน       อินทรคีรี 
5 เด็กชายฟาริส          หวังกุหล า 
6 เด็กชายอภิสิทธิ์       สุคันธ์ 
7 เด็กชายอัลวา          สตูล 
8 เด็กชายอานนท์        เพ็งกลับ 
9 เด็กหญิงเนตรชนก    สาโรจน ์
10 เด็กหญิงกวิสรา       แย้มรัตน์ 
11 เด็กหญิงกัญญ์วรา    ศรีสุด 
12 เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชายนวล 
13 เด็กหญิงจุฑาทิพย์    นวลสง 
14 เด็กหญิงฉัตรชนก    แดงยวน 
15 เด็กหญิงชนิภา        เพชรจ ารัส 
16 เด็กหญิงชาลิสา       เกิดหนู 
17 เด็กหญิงญานีลาฮ์    หยาหลี 
18 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ปั้นโฉม 
19 เด็กหญิงทยวรรณ    จอสกุล 
20 เด็กหญิงธนพร        แสงสุรินทร์ 
21 เด็กหญิงธนพร        ทองสุข 
22 เด็กหญิงธัญชนก     เขียนงาม 
23 เด็กหญิงนิซรีน        ด่านเท่ง 
24 เด็กหญิงนิษิตา        สุทธิโพธิ์ 
25 เด็กหญิงปริชญา      สุวรรณตรี 
26 เด็กหญิงพิยดา        เทวฤทธิ์ 
27 เด็กหญิงพีรยา        นุ้ยเด็น 
28 เด็กหญิงยุวดี          โค้ยเซ่ง 
29 เด็กหญิงรวงข้าว     หมื่นสุวรรณ 
30 เด็กหญิงรสิตา        กาบูลย์ 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
31 เด็กหญิงวริศรา         ยอดคง 
32 เด็กหญิงศรัญญ่า       เศษระน า 
33 เด็กหญิงศุภาวรรณ    วงศ์สีด า 
34 เด็กหญิงสุชานันท์      เอ่ียมอ่ิมส าราญ 
35 เด็กหญิงสุนิดา          สวาหล า 
36 เด็กหญิงฮัซซูน่า        มัจฉา 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายกรวิชญ์      เอ่ียวสกุล 
2 เด็กชายนาวิน        บุญรัตน์ 
3 เด็กชายเปศล         ชุ่มจ ารัส 
4 เด็กชายพงศ์พัฒน์    จุลมณีโชติ 
5 เด็กชายพชร          เตียว 
6 เด็กชายยัตเซอร์อาราฟัตร    คัมภีร์กิตติ 
7 เด็กชายอานีฟ         หลงเจ๊ะ 
8 เด็กหญิงกมลชนก    แซ่จู ้
9 เด็กหญิงกรกนก      อัฐถิ 
10 เด็กหญิงจินตนา       มาช่วย 
11 เด็กหญิงชุติกาญจน์   ติ้นสกุล 
12 เด็กหญิงฐิตารีย์       แก้ววงศ์ 
13 เด็กหญิงฑิฆัมพร      ชูเทพ 
14 เด็กหญิงณัฏฐสร      หมาดทิ้ง 
15 เด็กหญิงณัฐกฤตา    ขาวมาก 
16 เด็กหญิงณัฐณิชา     แจ่มจันทา 
17 เด็กหญิงณัฐริตา      สตันน๊อต 
18 เด็กหญิงณัฐวรา      นวลดุก 
19 เด็กหญิงนภัสสร      เขียนงาม 
20 เด็กหญิงนรกมล     หอพัฒนาวุฒิวงศ์ 
21 เด็กหญิงปิ่นญดา     เส็มสัน 
22 เด็กหญิงเปรมสุดา    เปาตะเด 
23 เด็กหญิงพุธิตา        แสงแก้ว 
24 เด็กหญิงฟารีดา      ยะฝา 
25 เด็กหญิงมารีย๊ะ      มิตรสลิมีน 
26 เด็กหญิงรัตนาวดี    ณ พัทลุง 
27 เด็กหญิงวนิดา       ดวงปัญญา 
28 เด็กหญิงวรกานต์    วงษายะ 
29 เด็กหญิงศศินา       บุญสิทธิ์ 
30 เด็กหญิงศุภิสรา     แซ่เตื้อง 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8    
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
31 เด็กหญิงอรณิชา         ชูทอง 
32 เด็กหญิงอรรัมภา         มีบุญ 
33 เด็กหญิงอิฐธิยาภรณ์    ทองรักษ์ 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 เด็กชายกิจติพันธุ์      ด้วงเกตุ 
2 เด็กชายณัฐวุฒิ        แก้วมณี 
3 เด็กชายพัชรพล       บัวเพชร 
4 เด็กชายวาริส         หลังยาหน่าย 
5 เด็กชายวรุตม์         แซะอาหลี 
6 เด็กหญิงกษมา       ปะดุกา 
7 เด็กหญิงเกษสดายุรัตน์    ซอและ 
8 เด็กหญิงนัจญวา      ใบกาเด็ม 
9 เด็กหญิงปุณยวีร์      สว่างแจ้ง 
10 เด็กหญิงพิชญาภา    สังข์ทอง 
11 เด็กหญิงพิมพ์มาดา    สกุลสนัติ์ 
12 เด็กหญิงธัญญรัตน์    มากทรัพย์สิน 
13 เด็กหญิงวนิสา         ทองชุมนุม 
14 เด็กหญิงสิดาพร       แสงด า 
15 เด็กหญิงอุมารินทร์    อาดตันตรา 
16 เด็กหญิงศศิวิมล       สืบสุขมั่นสกุล 

 


