
ท่ี โรงเรียน ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี หมายเหตุ
1 บา้นกาลนัยีตนั นางสาวสายหนาบ  มะสมนั ๒๑๘๔
2 บา้นฉลุง นายอบัดุลยว์าหาบ  มาลียนั ๒๑๘๕
3 บา้นตนัหยงโป นางสาวยามีล๊ะ   จงจิตร ๒๑๘๖ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร

4 บา้นบนันงัปเุลา นางสาวมารียา   สาดีน ๒๑๘๗
5 บา้นหาดทรายยาว นางสาวจิตรลดา  ศรีภกัดี ๒๑๘๘
6 บา้นเจ๊ะบิลงั นางสาวรุ่งทิพา  สะอิ ๒๑๘๙
7 บา้นคลองขดุ นางสุวรรณา   มณีโชติ ๒๑๙๐
8 บา้นควนขนั นางกญัรภา  อภิรเดชมนตรี ๒๑๙๑
9 บา้นทา่หิน ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปวีณา  บตุรรักษ์ ๒๑๙๒

10 บา้นนาแค นางกญัญาภรณ์   ยงูทอง ๒๑๙๓
11 บา้นเขาจีน นางอจัฉรา  พลูสวสัด์ิ ๒๑๙๔
12 บา้นเนินสูง นางสาวกิตติมา  บหูมนั ๒๑๙๕
13 วดัหนา้เมือง นางสาวอุไรวรรณ  จนัทร์แดง ๒๑๙๖
14 บา้นกาเนะ นางนารีส๊ะ  โสสนุย้ ๒๑๙๗
15 บา้นกุบงัจามงั นางสาวคอดียะ๊  เงดฉูนุย้ ๒๑๙๘
16 บา้นควน นางปรียาภรณ์  ร่ืนรมย์ ๒๑๙๙
17 บา้นทุง่ นางสาวปิยนุช  คงถ่ิน ๒๒๐๐
18 บา้นโคกประดู่ นางสาวมุสลิมะ๊  รังสรรค์ ๒๒๐๑
19 บา้นใหม่ นางสาเร๊าะ  หลงัเกตุ ๒๒๐๒
20 ไทยรัฐวิทยา 40 นางสาวกิตติยา  หวงักุหล า ๒๒๐๓
21 บา้นตนัหยงกาโบยฯ นางสาวยานิตา้  ไมมะหาด ๒๒๐๔
22 บา้นเกาะยะระโตดนุย้ นางปนดัดา บสูู ๒๒๐๕
23 บา้นเกาะยาว นางมีนา ปานกลาย ๒๒๐๖
24 บา้นเกาะสาหร่ายฯ นางอาตีก๊ะ หมาดหวงั ๒๒๐๗
25 บา้นไทรงาม นายสุรัตน ์ บารา ๒๒๐๘
26 บา้นกุบงัปะโหลด นางสาวรัชนก ส่องแสง ๒๒๐๙
27 บา้นทางงอ นางสวรรยา   ดาแลหมนั ๒๒๑๐
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28 บา้นทุง่พฒันา นางซอฟีเยาะ หวนัจิ ๒๒๑๑
29 บา้นทุง่มะปรัง นางสากีน๊ะ พนัหวงั ๒๒๑๒ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร

30 บา้นทุง่มะปรัง นางสาวอุษณีย ์ นีโกบ ๒๒๑๓
31 บา้นยา่นซ่ือ ฯ นางสาวยาเล๊ียะ  ล่าโยค ๒๒๑๔
32 บา้นวงัประจนั นางสาวเกสรินทร์  อุเจะ ๒๒๑๕ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร

33 อนุบาลควนโดน นางสาวฟารีดา  ตาเดอิน ๒๒๑๖
34 นิคมพฒันาผงั 120 นายชรินทร์  โกฎแสง ๒๒๑๗
35 นิคมพฒันาผงั 42 นางสาวสุภาวดี  สุวรรณ ๒๒๑๘
36 นิคมพฒันาภาคใต ้1 นางสาวอาซีส๊ะ  ยหูนันนั ๒๒๑๙
37 นิคมพฒันาภาคใต ้2 นางสาวลลิตา  ด่านเทง่ ๒๒๒๐
38 นิคมพฒันาภาคใต ้3 นางสาวนูรฮายาตี หะยีดอเลาะ ๒๒๒๑
39 อนุบาลควนกาหลง นางพนัธิณี  สุขสะปาน ๒๒๒๒
40 นิคมซอย 10 นางสมจิตร์  สายชนะพนัธ์ ๒๒๒๓
41 บา้นทุง่นุย้ฯ นางสาวมาเรียม  สนละ ๒๒๒๔
42 บา้นน ้าร้อน นางสาวนิตติมา  สตัยจิ์ตต์ ๒๒๒๕
43 บา้นน ้าหรา นางสาวนิติยา  บิสลีหมีน ๒๒๒๖
44 บา้นหว้ยน ้าด า นางชฎาธาร  แสงอุดม ๒๒๒๗
45 บา้นโตนปาหนนั นางยารีนา  บิลหลี ๒๒๒๘
46 บา้นทา่แพ นางน่าสิเหร๊าะ  โตะ๊มุสอ ๒๒๒๙
47 บา้นปลกัหวา้ นางสาวซารีฟา   มฮ ามดั ๒๒๓๐
48 บา้นวงัปริง นางสาววลัยา  หมีดหรน ๒๒๓๑ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร

49 บา้นสายควน นางอภิรดี   ดวงพนัธ์ ๒๒๓๒
50 บา้นแป-ระใต้ นางสุกานดา  อิสโร ๒๒๓๓ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร

51 บา้นไร่ นางซอลีอะ๊ ยาประจนัทร์ ๒๒๓๔
52 อนุบาลทา่แพ นางสาวไลลา  ปะดูกา ๒๒๓๕ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร

53 บา้นทุง่ร้ิน นางอารี  ทิง้น ้ารอบ ๒๒๓๖
54 บา้นสาคร นางสปานี  ยาสาลี ๒๒๓๗
55 บา้นสาคร นางสาวเกษรา  สายนัต์ ๒๒๓๘
56 บา้นสาครเหนือ นางสาวสุจินดา  หมดัเหยด ๒๒๓๙
57 บา้นแป-ระเหนือ นางไมสูรี ดวงตา ๒๒๔๐ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร



58 บา้นขอนคลาน นางนสัรีน  วราคนางค์ ๒๒๔๑
59 บา้นวงัตง นางสาวจิตตรา  เร๊ะนุย้ ๒๒๔๒ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร

60 บา้นป่าแก่บอ่หิน นางศุภางค ์ เพชรทอง ๒๒๔๓
61 อนุบาลทุง่หวา้ นางสาวนิติยากร  หล าโซ๊ะ ๒๒๔๔
62 บา้นมะนงั นางสาวอริศรา โอมณี ๒๒๔๕
63 ผงัปาลม์ 1 นางสาวสุพตัร  เพช็รรัตน์ ๒๒๔๖
64 ผงัปาลม์ 2 นางฉวี ขาวดี ๒๒๔๗
65 ผงัปาลม์ 3 นางสาวรัตนา  เอียดอน้ ๒๒๔๘
66 บา้นนาข่า นางสาวชนากานต ์ ตาเหยบ ๒๒๔๙
67 บา้นวงัสายทอง นางสาวนิทรา  ณะเตีย ๒๒๕๐
68 บา้นหนองหอยโข่ง นางสาวนูรีตา  หลงหา ๒๒๕๑
69 บา้นหวัควน นางสาวอุษณีษ ์ ราโอบ ๒๒๕๒
70 ไทยรัฐวิทยา 111 นางสาวสุจิตตรา  แกว้ขนุทอง ๒๒๕๓
71 บา้นตะโละใส นายสราวุธ  งะสมนั ๒๒๕๔
72 บา้นตนัหยงละไน้ นางสาวจริญญา  ปากบารา ๒๒๕๕
73 บา้นทา่พยอม นางฉารียะ  ปาลาสนั ๒๒๕๖
74 บา้นทา่ยาง นางสาวพวงชฎา  มจัฉา ๒๒๕๗
75 บา้นบโุบย นางสาวนุสรีหนา   จิตหลงั ๒๒๕๘
76 บา้นบอ่เจ็ดลูก นางสาวนิศมา  นกเกษม ๒๒๕๙
77 บา้นปากบารา นางสาวชวาลี  แซะอาหลี ๒๒๖๐
78 บา้นสนกลาง นางพนิดา  เฉลิมพิพฒัน์ ๒๒๖๑
79 เพียงหลวง ฯ 4 นางสาวมารียา  มจัฉา ๒๒๖๒
80 บา้นตูแตหร า นางสาวฟารีดา  หวนัสู ๒๒๖๓
81 บา้นทุง่เสมด็ฯ นางอญัญาณี  จ่าวิสูตร ๒๒๖๔
82 บา้นปากปิง นางอารีวรรณ  หลงสล า ๒๒๖๕
83 บา้นปิใหญ่ นางสาวกมลทิพย ์ ค  าทอง ๒๒๖๖
84 บา้นป่าฝาง นางสาวสุดารัตน ์ หาหลงั ๒๒๖๗
85 บา้นอุไร นางสาวรอฮานิง  อาแว ๒๒๖๘
86 บา้นโกตา นางสาวพรรณี  หยงัสู ๒๒๖๙
87 อนุบาลละงู นางมารีวลั  สนัหมาน ๒๒๗๐ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร



88 บา้นคลองน ้าเคม็ นางชลลดา   สุขใส ๒๒๗๑
89 บา้นทุง่สภา ฯ นางสาวศริญญา  เดชาสุภารัตน์ ๒๒๗๒
90 บา้นทา่ชะมวง นางสาววริดา เกาะหมาน ๒๒๗๓
91 บา้นนาพญา นางสาวฮาบีบะ๊  อาหมาน ๒๒๗๔ ไดรั้บหนงัสือจากวิทยากร

92 บา้นปากละงู นางสาวจริยา นุย้โส๊ะ ๒๒๗๕
93 บา้นลาหงา นางสาวอ่าอีฉ๊ะ เกษม ๒๒๗๖
94 บา้นหว้ยมะพร้าว นางสาวไซหนาบ หลงหนั ๒๒๗๗
95 บา้นหว้ยไทร นางสาวสุภทัรา ชายภกัตร์ ๒๒๗๘
96 บา้นเกาะยวน นางสาวสลิตา เหร่บตุร ๒๒๗๙
97 บา้นในเมือง นางอุไร นาคสง่า ๒๒๘๐
98 บา้นหาญ นางสาวอนุศรา  หลงัเกตุ ๒๒๘๑
99 บา้นกาแบง นางสาวจนัทร์จิรา  หมาดอี ๒๒๘๒

100 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ นายอาหมีด หล าชู ๒๒๘๓
101 สพป.สตูล นายอบัดลรอหมาน  ปะดูกา ๒๒๘๔
102 สพป.สตูล นายนภดล  ยิง่ยงสกุล ๒๒๘๕
103 สพป.สตูล นางสาวจนัทรัสม ์ เอ่ียวเล็ก ๒๒๘๖
104 สพป.สตูล นางหน่ึงฤทยั  วิจิตรจรรยา ๒๒๘๗


