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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 นายกิตติศักดิ์         คงปุก 
2 นายจิรารุวัฒน์       ปรางจันทร์ 
3 นายนัทธพงค์        ยาวศิริ 
4 นายพงศ์ภัค          บินต ามะหงง 
5 นายสุไลมาน         หมาดมานัง 
6 นางสาวกฤชษ์ธีรา    พรหมวิจิต 
7 นางสาวกันตนิษฐ์    สิตไทย 
8 นางสาวฉัตรรวี       แซ่เจยี 
9 นางสาวญาณิศา     พลายอิน 
10 นางสาวญาตาวี      หนูขาว 
11 นางสาวฐิตินันท์      จงวิไลเกษม 
12 นางสาวณัฐภรณ์    ช่วยวงศ์ 
13 นางสาวณัฐกวี       ทองมาก 
14 นางสาวนาเดีย      ลัสมาน 
15 นางสาวณิชากร     จันทพิมล 
16 นางสาวนิศารัตน์    คามแสน 
17 นางสาวนูจัยดาร์    นุ่งอาหลี 
18 นางสาวนูรอัยนี      อาด า 
19 นางสาวไปรปรียา    ตูเละ 
20 นางสาวฟารีดา      สุขพันธ์เยี่ยม 
21 นางสาวสิริพัชร      ใบกาเด็น 
22 นางสาวอรอินทุ์     หวันสู 
23 นางสาวอรัญญา     เส้งเพ็ง 
24 นางสาวอัสมาวีย์    สูเด็น 
25 นางสาวอารียา      เรืองเจริญ 
26 นางสาวฮุซนี        สุขสาคร 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 นายกฤษณพงศ์    เอียดเหตุ 
2 นายนนทิ           อรชร 
3 นายบาซิล          เทศนอก 
4 นายบุญพิทักษ์    สิริพันธวงศ์ 
5 นายปุณณ์มนัส    ศิริวัง 
6 นายภราดร        สุขแก้ว 
7 นายสรายุทธ       กั่วพานิช 
8 นายสืบสกุล        ทะเลมอญ 
9 นายอดิศักดิ์         อ ามาตี 
10 นางสาวกัลศิกา    หมานละงู 
11 นางสาวจันจิรา    จันทรพงศ์ 
12 นางสาวจันทร์ลักษณ์    ส่องช่วย 
13 นางสาวจิรดา        ทองไฝ 
14 นางสาวจิราวรรณ    ติสโร 
15 นางสาวจิรายุ        มากรักษ์ 
16 นางสาวญาดา       โต๊ะเจ๊ะ 
17 นางสาวตะวันฉาย    นิยมเดชา 
18 นางสาวธัญชนก     ทองเสน 
19 นางสาวนัศรินี        ง๊ะสมัน 
20 นางสาวนิธินาฏ     พรหมประสาท 
21 นางสาวพริมา       ธรรมรัตน์ 
22 นางสาวภาวิดา     ไชยสุรินทร์ 
23 นางสาวภูสุดา      เอียดเฉลิม 
24 นางสาวศรัญญา     จิตหลัง 
25 นางสาวศศิกานต์    คงทน 
26 นางสาวสุชาดา     หยังกุล 
27 นางสาวสุชาดา     หลงหัน 
28 นางสาวสุชาดา     โปจีน 
29 นางสาวสุภาวด ี    พานิช 
30 นางสาวอรอนงค์    คงด า 
31 นางสาวอารียา      โยะหมาด 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 นายถิรวุฒิ        สะอาด 
2 นายรัตนชัย      อัญชะลี 
3 นายอัสรอน       กรมเมือง 
4 นางสาวกนกวรรณ    มะลิวรรณ์ 
5 นางสาวเจมิกา    สุเมโธกุล 
6 นางสาวณัฏฐิณี    ผลทวี 
7 นางสาวฐิติมา      ยิ้มประเสริฐ 
8 นางสาวนภัสถ์ประภา    แก่นจันทร์ 
9 นางสาวนวพร      นวลแก้ว 
10 นางสาวนัจมีย์      สุดเลิศพงศ์สิงห์ 
11 นางสาวนันธินี      สันโด 
12 นางสาวบุษราภรณ์    บุญพรัด 
13 นางสาวปภัสสรณ์    ทุมมาลี 
14 นางสาวปวิศา        อุสมา 
15 นางสาวเปมิกา       สิทธิสาร 
16 นางสาวพิยดา        ยีสัน 
17 นางสาวรัชดาภรณ์    มุณีแนม 
18 นางสาววนิดา         หมีนเต๊ะ 
19 นางสาววรากาณต์    เชี่ยวชาญ 
20 นางสาววันยุรา        อาด า 
21 นางสาวศศิธร         ปานเล่ห์ 
22 นางสาวไหมสุหรี      สลีมีน 
23 นางสาวอรัญญา       ยาพระจันทร์ 
24 นางสาวอังคณา       ล้ าเลิศวิริยะ 
25 นางสาวอารยา        สุวรรณรัตน์ 
26 นางสาวอารียา        หนูขาว 
27 นางสาวศศินิภา       ชนะภัย 
28 นางสาวนูรียา         หลีหัวเขา 
29 นางสาวกรรภิรมย์    บัวพันธ์ 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 นายธนวัฒน ์       รัตนภูม ิ
2 นายธีรนัย           ค าชู 
3 นายนรินธร         บุญฤทธิ์ 
4 นายพีรวัฒน์        กูลเกื้อ 
5 นายอดิศักดิ์         ชุมช่วย 
6 นายอธิชัย           แซ่จู ้
7 นายอันวา            ยามาโด 
8 นายเอกนรินทร์    บิลโอ๊ะ 
9 นายเอกภพ         โอภาโส 
10 นางสาวกวินนา     ขวัญอ้นอินทร์ 
11 นางสาวกัญญารัตน์    เหมือนเล็ก 
12 นางสาวเก็จมณี    คงกลอม 
13 นางสาวณัฐกมล    สุกแดง 
14 นางสาวธัญชนก    คงแสง 
15 นางสาวนภัส        นวลแก้ว 
16 นางสาวนริศรา      ทองด้วง 
17 นางสาวนาตาชา    อุมาจิ 
18 นางสาวนิตยา       เหมโคกน้อย 
19 นางสาวเปรมฤดี    อะหร่าม 
20 นางสาวพิมพ์พจี    แก้ววงศ์ 
21 นางสาวพิมลวรรณ    รัตนสุวรรณ 
22 นางสาวรัตนา        ยังสมัน 
23 นางสาวโรสรินทร์    บินหีม 
24 นางสาวลีนา          ต าบัน 
25 นางสาววรัญญา      จารุพันธ์ 
26 นางสาวศรสวรรค์    โสกกุล 
27 นางสาวศศิธร         ใจสมุทร์ 
28 นางสาวสานิตา    สาล า 
29 นางสาวสารีน่า     เล่งกูล 
30 นางสาวสุจินันท์     ศรีสุวรรณ 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6/4 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
31 นางสาวสุชาดา        พรรณราย 
32 นางสาวสุภาณี         โค้ยเซ่ง 
33 นางสาวอภิรดา         ยาง๊ะ 
34 นางสาวอรวรรณ       ชูศรี 
35 นางสาวอริศรา         กะโด 
36 นางสาวฮัยฟา          ฮับยูโซ๊ะ 
37 นางสาวสิริยากร        สวนแก้ว 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 นายซิดดิ๊ก            เกตุเสน 
2 นายธิติวุฒิ            เพ็ชรเล็ก 
3 นายธีระพงษ์          อรุณเกตุ 
4 นายนัฐพงศ์            ไฝนุ้ย 
5 นายพัชระ             ชีวประทีป 
6 นายพาคินทร์         เมืองปัญโญ 
7 นายพุฒิพงศ์          ขุนชี 
8 นายวรายุ              ปานมี 
9 นายภูมิพัฒน์          ภิรมย์ 
10 นางสาวฐิตาภา        หมาดหมีน 
11 นางสาวธนัญญา      แก้วประดับ 
12 นางสาวนพรัตน์      มากมูล 
13 นางสาวนัชชา        ทิ้งปากถ้ า 
14 นางสาวนัญมา        ยากะจิ 
15 นางสาวปัทมาวดี      ไชยสุวรรณ 
16 นางสาวปิยธิดารัตน์    จันทศรีราช 
17 นางสาวฟารีดา         อนันตโสภณ 
18 นางสาวเมธาวี          พรหมาด 
19 นางสาวโรสณี          ใบกาเด็ม 
20 นางสาวโรสดียานา    ทองค าชู 
21 นางสาววนิสา          สุขสวัสดิ์ 
22 นางสาวศุภสุตา        บุญวงศ ์
23 นางสาวสิริกร          ศิริรัตน์ 
24 นางสาวสุวรรณา      กาสา 
25 นางสาวเสาวณีร์      ด่าเจ๊ะ 
26 นางสาวอรัญธยา      ปุนยัง 
27 นางสาวอรียา          อาด า 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 นายชัยฤทธิ์           ล่านุ้ย 
2 นายซอรีฟ            นารีเปน 
3 นายประสิทธิ์        อาด า 
4 นายวิศรุต           มหาวงค์ 
5 นายศิลาวุธ          แก้วเอียด 
6 นายหฤษฏ์          รอเกตุ 
7 นายฮัสซาน         ทิ้งปากถ้ า 
8 นางสาวกุลอุมา       ดินเตบ 
9 นางสาวจุฬาลักษณ์    วิลัยกูล 
10 นางสาวฐิติมา          วรรณศรียพงษ์ 
11 นางสาวธัญชนก       มะหาด 
12 นางสาวธันย์ชนก      มากแจ้ง 
13 นางสาวนงนภัส       รอดบุญ 
14 นางสาวนันท์พนิตา    ชูแก้ว 
15 นางสาวนารีต้า        หมัดสา 
16 นางสาวนูรีย๊ะ          ใจตรง 
17 นางสาวผกาวรรณ    แก้วไฝ 
18 นางสาวพรรณรมณ    พิทักษ์ชัยเจริญ 
19 นางสาวรุ่งทิวา         บุญชูวดีสกุล 
20 นางสาววานิตา        ยอดถี 
21 นางสาววิลาวัลย ์      หลงกาสา 
22 นางสาวสิริวิมล        ทองนวน 
23 นางสาวสุรัยญา        อ ามาลี 
24 นางสาวสุวรรณณี    หยีละงู 
25 นางสาวอลิสสา       แซะอามา 
26 นางสาวอัจจิมา       พ่วงแสง 
27 นางสาวนาเดีย        วาโละ 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปกีารศึกษา 2561 (รอบที่ 1) 
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาปีการศึกษา 2561 

ณ  หอประชุม 100  ปี  โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล     วันพฤหัสบดี ที่ 4  เมษายน   พ.ศ. 2562 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
1 นายซีดาน             ดีนายัง 
2 นายประสานศักดิ์    หลังยาหน่าย 
3 นายเฟาซาล          ปีนัง 
4 นายศักดิพัฒน์       ณะบริบูรณ ์
5 นายสุนทร           สาระภี 
6 นายสุพพัต           แก้วอ่อน 
7 นายอภิวัฒน์         สาวะดี 
8 นายอัษฎา            หับยุโซะ 
9 นางสาวนันท์นภัส    แดงนุ้ย 
10 นางสาวบุษยากร    แซ่โง่ว 
11 นางสาวปนัดดา      ไมมะหาด 
12 นางสาวมารียา       หลงสะเตี๊ยะ 
13 นางสาวอามีน๊ะ      สมันแดหวา 

 


