
ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 17985 นางสาวไซยนบั  หยมีะยิ ด.ช.อนัวา   เจะหลง การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี

2 18308 นายนิลา  นิมะ ด.ช.นิมูฮ าหมดั  นิมะ โรงเรียนบา้นบาราเฮาะ

3 15621 นางแวมซันะ   หะยแีวสะแลแม ด.ช.ฮมัดาน    หะยแีวสะแลแม โรงเรียนบา้นสระมาลา

4 15095 นางแวอาอีเซาะ   อิสมาแอล์ ด.ช.มูฮ าหมดัชารีฟ  อิสมาแอล์ โรงเรียนบา้นกาฮง

5 16838 นายอซัมิง   ฮะซา ด.ญ.นูรซีรีน   ฮะซา โรงเรียนชุมชนบา้นยโูย

6 15989 นางสาวป่ินนฤมล   ชูนิรันดร์ ด.ญ.ภทัรานิษฐ์  ใจบญุ โรงเรียนบา้นรามง

7 18381 นางสาวอุษา  แสงวิมาน ด.ช.อบับาส   หาดเนิน โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

8 13960 นางอรุณี   ทองปัญจา ด.ญ.ธนภรณ์   ทองปัญจา โรงเรียนเมืองปัตตานี

9 18732 นางดิษนดัดา  กุลบตุร ด.ญ.อติชา  กุลบตุร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 15842 นางสาวนูรมา   ปะซี ด.ญ.ซอลฟาร์   ปตีูล่า โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

11 16517 นางอาพร   ศรีภกัดี ด.ญ.ดารินทร์  ศรีภกัดี สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

12 17387 นางสาวนูรียา  มะมิงจิ ด.ช.ฮาติม  บาบมูาเร๊าะ สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

13 19165 นางสาวฮาเอลส์  สาเมา๊ะ ด.ช.มูฮมัหมดั   สะอิ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

14 16559 นางอารีดา   มะปาเซ ด.ญ.อฟันาน  มะปาเซ โรงเรียนบา้นกอแลบิเละ

ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตำนี  จ ำกัด

ที่  24 / 2561

เร่ือง   รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก  ประจ ำปี  2561
....................................................................................................................................

                              ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั  ท่ี  13/2561   เร่ือง  การใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

              ประจ าปี  2561   บดัน้ี  สหกรณ์ฯ ไดด้ าเนินการจบัสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี 2561  เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้

              เม่ือวนัท่ี  20  มิถุนายน  2561   อาศยัอ านาจตามความใน ขอ้ 65  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั  

              จึงขอประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก    ประจ าปี  2561    ดงัต่อไปน้ี

หน่วย  อ ำเภอเมืองปัตตำนี

ก่อนประถม



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 10780 นางวราพร พรหมศิริ ด.ช.กิตติภพ  หรหมศิริ โรงเรียอนุบาลปัตตานี

2 11706 นางสุวิมล  มหะมะ ด.ช.อดัวา  มหะมะ โรงเรียนบา้นกอแลบิเละ

3 17204 นายพงศศ์กัด์ิ   เหล่าเจริญสุข ด.ช.ณัฐพชัร์   เหล่าเจริญสุข โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4 17384 นางฮาลีเมาะ  อาแด ด.ญ.ฟาฏิน   อาแด โรงเรียนพฒันาอิสลาม

5 16461 นายกษิดิท   มณีโชติ ด.ญ.ณัฎฐาพาสินี  มณีโชติ โรงเรียนบา้นกูวิง

6 16398 นางปวีณา  นิมะ ด.ช.รอมฎอน   นิมะ โรงเรียนบา้นกูวิง

7 15452 นางสาวปาตีเมา๊ะ   อูเซ็ง ด.ญ.ฮายาตี  มะเส็น โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

8 15877 นางสาวรสลิน  สาดีน ด.ช.ฟาดีนาร  บาฮาซนั โรงเรียนชุมชนบา้นยโูย

9 11509 นางอรอนงค ์ จนัมุณี ด.ญ.ปญุชรัสม์ิ   แกว้สีอ่อน โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์

10 18025 นางสาวนูรอยัณี  เจะแต ด.ช.อิสนยั  กูนา โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์

11 17779 นางวารุณี  จรูญแกว้ ด.ช.ธญัพิสิทธ์ิ   จรูญแกว้ โรงเรียนเจริญศรี

12 13963 นางจีรพนัธ์    อุ่นอก ด.ช.กิตติธร   อุ่นอก โรงเรียนบา้นสะบารัง

13 16154 นางอรพรรณ  อารีบ าบดั ด.ญ.ปิยพรรณ   อารีบ าบดั โรงเรียนบา้นสะบารัง

14 15935 นางนาตือเร๊าะ    แวอาลี ด.ญ.วนัจฟัณ่ี   แวอาลี โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

15 17072 นางสาวมารีแย  โตะ ด.ญ.ฮานาน  สะมะแอ โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

16 13501 นางสาวแวอาซีซะห์    หวงัแอ ด.ช.มูฮ าหมดัชารีฟ  หวงัแอ โรงเรียนบา้นบาราเฮาะ

17 15601 นายอบัดุลลอฮ    แวบลูะ ด.ญ.ซีวา  แวบลูะ โรงเรียนบา้นบาราเฮาะ

18 15171 นายอบัดุลรอฮิม   ซีเดะ ด.ช.นสัรูน  ซีเดะ โรงเรียนชุมชนบา้นปยูดุ

19 19313 นางฮามีดะห์  เจะแล ด.ญ.ซรัฟะห์  เจ๊ะแล โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

20 14972 นางรอฮานา   ศรีสุข ด.ช.มูฮมัหมดัซารีฟ   ศรีสุข โรงเรียนบา้นลดา

21 18439 นางสาวรอฮานิง  หะยดีอเลาะ ด.ช.ฮาริศ   แลแร โรงเรียนจงรักษส์ตัยวิ์ทยา

22 18986 นางแวสาลีฮะ  ตูหยง ด.ช.อาลีฟ  ตูหยง โรงเรียนบา้นสระมาลา

23 14034 นางซอบารียะห์    มาเส ด.ญ.ซลัวานี  มาเส โรงเรียนบา้นสระมาลา

24 15511 นางสาวดรุณี    ดือราแม ด.ญ.อยัริสา  ลือแบกาเซ็ง โรงเรียนบา้นกาฮง

25 15457 นายนาเซร์    นาแว ด.ช.อุบยัดิลละห์  นาแว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

26 9206 นายเจะฮาซนั   ยเีจะดือราแม ด.ช.ฟัฮมานณ์    ยเีจะดือราแม โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปโุระ

27 18994 นายสมโภช  เพชรนุย้ ด.ญ.ธมลพกัตร์  เพชรนุย้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประถมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

28 17767 นางรุสนี  หะยมีะ ด.ญ.นูรอิคลาส  หะยมีะ โรงเรียนดารุลบารอกะฮ์

29 13909 นางลลนา   แวสะแม ด.ญ.อาวาตีฟ    แวสะแม โรงเรียนจงรักษส์ตัยวิ์ทยา

30 14033 นางพิชากรณ์    มณีราช ด.ญ.ชฎาพร   มณีราช โรงเรียนชุมชนบา้นกรือเซะ

31 19201 นางจริยา  สะแม ด.ช.มูฮมัหมดัอฟันาน  สะแม โรงเรียนคลองมานิง

32 15842 นูรมา  ปะซี ด.ช.ฟาเดล  ปตีูล่า โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

1 10450 นางเจะมะรูดิง  แวสะมะแอ ด.ญ.เจะนสัรีน  แวสะมะแอ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

2 12554 นางนิรามยั  แป้นมี ด.ช.ชนมช์นก  แป้นมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

3 18025 นางสาวนูรอยัณี  เจะแต ด.ญ.รุสซยันี   กูนา โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์

4 8633 นางอสันะ โวะ ด.ญ.วรณมสั  โวะ โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์

5 11690 นางรอดียะ๊  สุหลง ด.ญ.นูรีน   ดือรามะ โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

6 14631 นายอดันนัย ์ จะปะกียา ด.ช.อฟัฟาน  จะปะกียา โรงเรียนบา้นคลองมานิง

7 11569 นางณาตยา  จนัแดง ด.ญ.เครือวลัย ์ จนัแดง โรงเรียนเมืองปัตตานี

8 12918 นางรวิวรรณ  พรหมแดง ด.ญ.ธญัวรัตน์   พรหมแดง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

9 14366 นางรอสนะห์   การี ด.ญ.มารีนา   การี โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปโุระ

10 15512 นางซูไหลา   ราวอ ด.ญ.ทกัษิณา  ดอเลาะ โรงเรียนบา้นกาฮง

11 15876 นางกิตติมา    การีย์ ด.ช.อารีฟีน   การีย์ โรงเรียนบา้นสะบารัง

12 11746 นางนารีมลัย ์ แวหะยี ด.ญ.นูรอาซีกีน   แวหะยี โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

1 13340 นางสมบรูณ์ภคัวชัร  สิทธิฤทธ์ิกวิน นายสรวิศ   อีดหมาด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

2 9511 นางเตือนใจ จนัทร์ไสย์ นายศุภวิชณ์   จนัทร์ไสย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

3 15097 นางสาวรอกีเยาะห์   กาเซ็ง นางสาวฟาติน  มะรอแม โรงเรียนบา้นตนัหลงลุโละ

4 13443 นางเจะปาตีเมาะ   มะรอแม นายอาร์ฟันด์   มะรอแม โรงเรียนบา้นตนัหลงลุโละ

5 11624 นางณดา  แวกาเดร์ นายนสัรุดดีน    แวกาเดร์ โรงเรียนเมืองปัตตานี

6 13854 นางณีรนุช   พรบญุเรือง นางสาวศุภรดา   พรบญุเรือง โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์

7 11147 นางอารมย ์ กล่ินทอง นายภูริพฒัน์  กล่ินทอง โรงเรียนเจริญศรีศึกษา

8 13764 นางฮารีซา    เจะดอเลาะ นายมูฮมัหมดันูรฎีน   คะแม โรงเรียนชุมชนบา้นสะนิง

9 7951 นางศุภศรี  นิกูโน นายนิรัช  นิกูโน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 15841 นายอนิรุทธ์ิ    โตะโกะ นายชารีฟ  โตะโกะ โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

ประถมศึกษำ

มธัยมต้น

มธัยมปลำย



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

11 10456 นางแวรอฮานา  สมพงศ์ นางสาวลียานา   สมพงศ์ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

12 13128 นางมารีแย  บาเหะ นายฮูดฮ   บาเหะ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

13 13911 นายเจะแสแลแม   อลัมูมาร๊อก นางสาวนาซีบะห์  อลัมูมาร๊อก โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

14 11746 นางนารีมลัย ์ แวหะยี นายฮานีฟ  แวหะยี โรงเรียนบา้นสะบารัง

15 13272 นางวีรวรรณ  เหมือนแทน่ นายสุทิวสั   เหมือนแทน่ โรงเรียนบา้นสะบารัง

1 18601 นางแวอาสนะ  เบญ็เจ๊ะมะ นางสาวซูมยัยะห์   เบญ็เจ๊ะมะ โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

2 12569 นางพยอม  อินยอด นายสุริยา   อินยอด โรงเรียนเมืองปัตตานี

3 8325 นายกฤษณพงศ ์ วิทยปรีชากุล นายภทัร  วิทยปรีชากุล โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4 10220 นางศิริมา  เกียรติไพบลูย์ นายภทัรวตั  เกียรติไพบลูย์ โรงเรียนเมืองปัตตานี

5 12755 นายอบัดุลฮามิด  จะปะกียา นายนสัรี  จะปะกียา โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

6 8211 นายอาแว ลีแซ นายชุบรี   ลีแซ โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

7 10693 นางมณีจนัทร์ ยดีอรอแม นายอสัรีย ์ ยดีอรอแม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

8 10458 นางฮซันะห์ ปัตนกุล นายฮาเต็ม  ปัตนกุล โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

9 14577 นางศรัญญา   ดือเระ นางสาวรอยฮาน  เจ๊ะยิ โรงเรียนบา้นลดา

10 12495 นายมนูญ  แวสมาย นางสาววนันจัมีย ์  แวสมาย โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

11 8386 นายอนนัต ์ ทองสอง นางสาวนนัทมน  ทองสอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

12 4786 นางแน่งนอ้ย จิตรเสน นางสาวชนิกานต ์  จิตรเสน โรงเรียนชุมชนบา้นกรือเซะ

13 9898 นายกวี  มลิวรรณ์ นายภูริวตัร  มลิวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

14 8731 นางพรทิพย ์ ยิน้ล้ิง  นางสาวกุสุมา  ทองส่งแสง โรงเรียนชุมชนบา้นกรือเซะ

15 11196 นางนารี  สงัขรัตน์ นายวรกนัต ์   สงัขรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

มธัยมปลำย

อุดมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 17240 นางสาวต่วนสามีนะ   ไซยอุ์มา ด.ญ.วนัฟาเดีย  แวสะแม โรงเรียนบา้นฝาง

2 16345 นางสาวนิซลัมา   นิเดร์หะ ด.ช.วาริศ  นิภิรมย์ โรงเรียนบา้นยามูเฉลิม

3 14706 นายอาหามะ   โต๊ะมิง ด.ญ.ฌีฟาอ  โต๊ะมิง โรงเรียนบา้นดาโต๊ะ

4 14378 นางสาวไซนบั   สือแม ด.ญ.เกาซรั  มามะ โรงเรียนบา้นบดีู

5 18869 นายซูฮนั  สาแมง็ ด.ญ.ณดา  สาแมง็ โรงเรียนบา้นบดีู

6 16623 นางต่วนฟาดีละห์   เด่นอุดม ด.ช.นิอานสั  เด่นอุดม โรงเรียนบา้นตะโละ

1 18665 นางไมมูน  อาลีมลับารี ด.ช.อาเหมด็นฟัอาน  อาลีมลัมารี โรงเรียนบา้นบดีู

2 15356 นายเจริญรัตน์   เจ๊ะหมดั ด.ญ.นูรรอยฮาน  เจ๊ะหมดั โรเงรียนบา้นบดีู

3 19303 นายอดินนัท ์ หะยสีาและ ด.ญ.นูรฟาเดีย  หะยสีาและ โรงเรียนบา้นยามูเฉลิม

4 15539 นายมะลูดิง    นิเดร์หะ ด.ญ.นินซันีน  นิเดร์หะ โรงเรียนบา้นทา่ด่าน

5 12173 นางเจะรอกายะ  มะเซ็ง ด.ช.อลีฟ  มะเซ็ง โรงเรียนบา้นจาแบปะ

6 16929 นายมะสาตา    ฮาบู ด.ญ.นูรตสันีม  ฮาบู โรงเรียนบา้นตูเวาะ

7 16036 นางสาวหมะ๊กลือสง    การี ด.ช.นสัรอน  แดเมาะ โรงเรียนบา้นทา่ด่าน

8 19087 นางนาซีเราะห์  สวามิภกัด์ิ ด.ญ.วนัอาริฟะห์  สวามิภกัด์ิ โรงเรียนชุมชนบา้นปาตา

9 16470 นายอาดมั    ตะโละ ด.ญ.ฟิรฮานา  ตะโละ โรงเรียนสุวรรณไพบลูย์

10 17727 นางพรเพญ็  การือมอ ด.ช.มูฮ าหมดัมุกคริม  ยดีอรอแม โรงเรียนบา้นฝาง

11 19303 นายอดินนัท ์ หะยสีาและ ด.ญ.นูรปาดีลา  หะยสีาและ โรงเรียนบา้นยามูเฉลิม

12 13142 นางสาวโรหะนี  ดือราแม ด.ญ.นจัวา  ดือเร๊ะ โรงเรียนบา้นชะเอาะ

13 15214 นางเจ๊ะลีเมาะ    แวดอเลาะ ด.ญ.นาเดีย  แวดอเลาะ โรงเรียนบา้นดาโต๊ะ

14 15264 นางรุซนี    สุขวิจิตร ด.ช.วณัมูฮ าหมดัฮูเซ็น สุขวิจิตร โรงเรียนบา้นตนัหยง

15 18921 นายมาหะมะคอเล  แม ด.ช.ดานิช  แม โรงเรียนบา้นตะโละ

16 13277 นางนิภาภรณ์  ซีเดะ ด.ญ.นินาวลั  ซีเดะ โรงเรียนบา้นตะโละ

1 13037 นางเจะซง  และหมนั นายมูฮมัหมดัอิรฟาน  และหมนั โรงเรียนบา้นทา่พง

2 14762 นางนุสไลลา  หามะ ด.ญ.นูรฮาน  หามะ โรงเรียนบา้นบดีู

3 5554 นายแวดือราแม  แวนิ ด.ญ.อซัยาน  แวนิ โรงเรียนบา้นยะหร่ิง

4 12173 นางเจะรอกายะ  มะเซ็ง ด.ญ.นุจมีย ์ มะเซ็ง โรงเรยนบา้นจาแบปะ

ก่อนประถม

ประถมศึกษำ

หน่วย  อ ำเภอยะหร่ิง

มธัยมต้น



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 14207 นายเกษม   เปาะโน นายฟรุกอน  เปาะโน โรงเรียนบา้นทา่กุน

2 14207 นายเกษม   เปาะโน นางสาวฮุสนียะห์  เปาะโน โรงเรียนบา้นทา่กุน

3 12572 นางศิราณี  สาหะ นายฟรุกอน  สาหะ โรงเรียนบา้นตูเวาะ

4 9300 นางสุวิมล  รักษาพล นางสาวอญัมณี  นิลมณี โรงเรียนชุมชมวดัป่าศรี

5 12173 นางเจะรอกายะ  มะเซ็ง นางสาวมูรนี  มะเซ็ง โรงเรียนบา้นจาแบปะ

1 12549 นายสมเดช  เลิศวงหตัถ์ นางสาวฟิรดาว  เลิศวงหตัถ์ โรงเรียนบา้นบางปู

2 6769 นางสุชีพ  ส่งอ าไพ นายธนาวฒัน์  ส่งอ าไพ โรงเรียนบา้นเฑียรยา

3 12799 นางสุทธ์ิเฉลียว  จนัทร์คง นายพชร  จนัทร์คง โรงเรียนสุวรรณไพบลูย์

4 11402 นางกลัยา  เสนพรหม นางสาวพิมพพ์กัตร์  เสนพรหม โรงเรียนยะหร่ิง

ระดบั ล ำดับที่ เลขที่สมำชิก ช่ือ  - สกลุ ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 17260 นางสาวยามีละห์  หมดัโซะ ด.ญนจัญว์านี  วานิ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

2 15379 นางสาวนิชาภา  หว้นยิม้เส้ง ด.ช.ภูรินนท ์ สุริยาตระสกุล โรงเรียนวดัสถิตยช์ลธาร

3 13907 นางพาติเมาะ  เจะโอะ ด.ญ.อามีนะห์  เจะโอะ โรงเรียนบา้นปะกาลือสง

4 14881 นางปิยะนุช  แกว้ประสพ ด.ช.พทุธายะ  แกว้ประสพ โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

5 13571 นายพิศาล   ไชยลาภ ด.ญ.พิมพพิ์ศา  ไชยลาภ โรงเรียนบา้นปะกาลือสง

6 15379 นางสาวนิชาภา  หว้นยิม้เส้ง ด.ช.ภูริณัฐ  สุริยาตระสกุล โรงเรียนวดัสถิตยช์ลธาร

7 19242 นายสมศกัด์ิ   หีมเหม ด.ช.ตอริก   หีมเหม โรงเรียนบา้นเกาะเปาะ

8 16806 นางสาวรูสซียา  วงศปั์ตน ด.ญ.ฌามีณาร์  วงศปั์ตน โรงเรียนบา้นตนัหยงเปาว์

9 18750 นางสุกญัญา  วรกุล ด.ช.พฒิุพงศ ์ วรกุล โรงเรียนบา้นกาหยี

10 17265 นางสาวคอดีเยาะ  แวนิด ด.ญ.นูรดิยานา  แวนิด โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

11 14009 นางสาวอาซียะ๊ อิสมิง ด.ญ.ซูรัยยา  ดือเร๊ะ โรงเรียนบา้นคอลอตนัหยง

12 17263 นางสาวไซด๊ะ  คาร์เง็ง ด.ช.มูฮมัมดัอีบาดุลเราะห์มาน   อิจิ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

13 14324 นางมารียะ๊  ยนุู ด.ช.อรัฟาน   ดามะยะ โรงเรียนบา้นยาบี

14 16586 นางสาวรุสนี   ยามิน ด.ญ.อสัมีน่า   นิมุ โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

อุดมศึกษำ

หน่วย อ ำเภอหนองจิก

มธัยมปลำย

ก่อนประถม



ระดบั ล ำดับที่ เลขที่สมำชิก ช่ือ  - สกลุ ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 14985 นางสาวกนิษฐา  คงธนถาวรสกุล ด.ญ.ซูนิชานนัท ์ คงธนถาวรสกุล โรงเรียนวงัพญาหนองจิก

2 17296 นายอบัดุลรอมนั  เจ๊ะอาแซ ด.ช.ฎิยาอุดดีน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

3 13943 นางทสมา  วงศแ์พทย์ ด.ช.ธิติ  วงศแ์พทย์ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

4 17092 นายมูฮมัมดับูดีมนั บือราเฮง ด.ญ.ฮนันาน  บือราเฮง โรงเรียนบา้นโคกหมกั

5 12439 นางรัชคติ  ขอ้มงคลอุดม ด.ญ.ณิชกมล  เจะอามิ โรงเรียนบา้นทุง่โพธ์ิ

6 16067 นางศิริขวญั  ไชยประยา ด.ช.ณัฏฐชยั  ไชยประยา โรงเรียนบา้นโคกโตนด

7 15155 นายมะยากี   หะยีมะ ด.ช.บซัลนั  หะยีมะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

8 13000 นางสาวฟารีดาห์  สาแม ด.ญ.ฟัรฮาน  เดชอรัญ โรงเรียนบา้นโคกโตนด

9 13926 นายลูดปี   ดือเร๊ะ ด.ญ.ซูกีเราะ  ดือเร๊ะ โรงเรียนบา้นเปียะ

10 18564 นางสาวไรนะ  หะยีเลาะ ด.ญ.นุรนาอีม  สาเมาะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

11 15000 นายจรุง  แสงทอง ด.ญ.อาทิตยา  แสงทอง โรงเรียนบา้นโคกหมกั

12 16847 นายอุดมศกัด์ิ  มานอุมานุกูล ด.ญ.รัยฮาน  มานอุมานุกุล โรงเรียนบา้นตนัหยงเปาว์

13 12827 นางปาอีซ๊ะ  ยาเมาะ ด.ช.ซิลมีย ์  ยาเมาะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

14 18888 นางจิราพร  เพช็รแกว้ ด.ช.อาบูมูบารอฎ  อาบู โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณ์

15 17323 นางสาวฮามีนะห์  นกัร า ด.ช.จกัรพรรดิ  สู่สม โรงเรียนบา้นสายหมอ

16 14018 นางช่อพิศ  สุวรรณโน ด.ญ.กนิษฐา  สุวรรณโน โรงเรียนพฒันศึกษา

17 11591 นายอบัดุลการี  สะรี ด.ญ.นูรนียา  สะรี โรงเรียนบา้นใหม่พฒันวิทย์

18 15439 นางวิมลรัตน์  สุวรรณจ ารัส ด.ช.เมธิชยั  สุวรรณจ ารัส โรงเรียนบา้นดอนนา

19 12570 นางกญัติมา  สะรี ด.ญ.ซาเรีย  สะรี โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณ์

20 13394 นายมาหะมะ  ลาเตะ ด.ช.มุอมิ์น  ลาเตะ โรงเรียนวดัสถิตยช์ลธาร

21 13678 นางมารีนา  เซะมะ ด.ญ.นิสวาน  เซะมะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

22 12776 นายอบัดุลการิม  สาเระ ด.ญ.นินาซูฮา  สาเระ โรงเรียนบา้นน ้าด า

23 18227 นางอภาพร  บิลโตะแหละ ด.ช.อฟัฎ็อล  บิลโตะแหละ โรงเรียนบา้นบางทนั

24 15190 นางยามุสนี   มูซอ ด.ช.ฟีดาวีย ์  มูซอ กองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง

1 17996 นางกญัญาวีร์  เก้ือภาระ ด.ช.วรากร    เก้ือภาระ โรงเรียนบา้นโคกหมกั

2 12802 นางรอซีด๊ะ  ดาโตะ๊ ด.ญ.ดาลีณี  ดาโตะ๊ โรงเรียนบา้นปะแดลางา

3 12439 นางรัชคติ  ขอ้มงคลอุดม ด.ช.รัชพล  เจะอามิ โรงเรียนบา้นทุง่โพธ์ิ

ประถมศึกษำ

มธัยมต้น



ระดบั ล ำดับที่ เลขที่สมำชิก ช่ือ  - สกลุ ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

4 13564 นางสุดใจ  จิตรเกล้ียง ด.ญ.นิศาชล  จิตรเกล้ียง โรงเรียนบา้นตลาดนดัคลองขุด

5 17093 นางสาวชลธิชา  วาจิ ด.ญ.นูรูลตสันีม  บากา โรงเรียนบา้นค่าย

6 14630 นางสาปีนะ  ยนุุ๊ ด.ญ.นิสริน  ยนุุ๊ โรงเรียนรัชดาภิเษก

7 10600 นายขจร  สาเมาะ ด.ญ.กญัตีณี  สาเมาะ โรงเรียนกองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง

8 19022 นางซูไลดา  ยีดอรอแม ด.ญ.อฟันาน   ยีดอรอแม โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

9 11084 นางอ าพรรณ  ธรรมราช ด.ช.ปณิธิ  ธรรมราช โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

1 18164 นางสาวรสริน  วชัรพลางกูร นายธนบดี  วชัรพลางกูร โรงเรียนบา้นปะแดลางา

2 14028 นายเจ๊ะฮามิ  หะยีเจ๊ะดาโอะ๊ นายเจ๊ะซูฮยัมี  หะยีเจ๊ะดาโอะ๊ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

3 15189 นางราตรี  ทองเกล้ียง นายสิรภพ  ทองเกล้ียง โรงเรียนบา้นค่าย

4 13299 นางอุสมา  สะนิ นายสหสัวรรษ  สะนิ โรงเรียนบา้นเปียะ

5 11084 นางอ าพรรณ  ธรรมราช นายฐิติ  ธรรมราช โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

6 12002 นายอดินนัท ์ มะเซ็ง นางสาวนูรีฮาน  มะเซ็ง โรงเรียนกองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง

7 17949 นายมะแอ  มะสะ นายมูฮมัมดัอมันาน  มะสะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

1 17245 นางวาสนา   ทวีกาญจน์ นายธนบดี  ทวีกาญจน์ โรงเรียนบา้นทุง่โพธ์ิ

2 8543 นายมะกอริง   เจะอาแว นางสาวอาวาตีฟ   เจะอาแว โรงเรียนบา้นค่าย

3 14125 นางประภา  คชเลิศ นางสาววลยัภรณ์  คชเลิศ โรงเรียนบา้นตลาดนดัคลองขุด

4 14727 นายกนกพล    หิรัญวิริยะ นายกงัวาล  หิรัญวิริยะ โรงเรียนรัชดาภิเษก

5 14547 นายวชิรพนัธ์  ภู่พงษ์ นายธุวานนท ์ ภู่พงษ์ โรงเรียนวดัสุวรรณากร

6 11292 นางรัตนา  ดิษฐภกัดี นายธีร์ธวชั  ดิษฐภกัดี โรงเรียนบา้นดอนรัก

7 7558 นางประนอม   ศรียะพนัธ์ นายณัฐภทัร  ศรียะพนัธ์ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

8 13265 นางสมจิต  วิริยะบุญญาเกียรติ นายสรณ์สิริ   วิริยะบุญญาเกียรติ โรงเรียนบา้นทุง่โพธ์ิ

9 10482 นางนวลหง   ฉายสุวรรณ์ นางสาวเขมจิรา   ฉายสุวรรณ์ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

อุดม

มธัยมต้น

มธัยมปลำย



ระดับ ด าลบัท่ี เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 15693 นางซารีนา   บิง ด.ช.มูฮ าหมดั   บิง โรงเรียนบา้นทา่น ้าตะวนัออก

2 14222 นายก าธร   ศรีแสน ด.ญพชัรากร    ศรีแสน โรงเรียนบา้นดอน(นุย้นิธยาคาร)

3 18331 นางสาวตอยยบีะ๊    เถาะ ด.ช.นซัรีย ์  ยโูซะ โรงเรียนบา้นคลองต ่า

4 17219 นายสมัรี  อาลี ด.ช.นิเนาวว์าฟ    อาลี โรงเรียนสมบรูณ์ศาสน์อิสลาม

5 15261 นางฮุสนา   นิสนิ ด.ช.นิฮานิฟ  นิสนิ โรงเรียนบา้นบางมะรวด

6 16361 นางสุไรนี   แวดือเระ ด.ช.บรุฮานุดดีน   แวดือเระ โรงเรียนบา้นบอ่อิฐ

7 15824 นางรูฮายา    ยะเอ๊ะ ด.ญ.วิรดาณา    กาเจร์ โรงเรียนบา้นบางมะรวด

8 14135 นางนูรียนั     แมเราะ ด.ญ.นาดา   อาลี โรงเรียนบา้นบางมะรวด

1 16898 นางสาวฮูดา  วาจิ ด.ช.ไดอานนท ์ แวดอเลาะ โรงเรียนบา้นดอน(นุย้นิธยาคาร)

2 15375 นางไอนี    บากา ด.ญ.อุลญา     บากา โรงเรียนบา้นมะรวด

3 18527 นางสาวอาซียะห์   อาลี ด.ช.บลุยามีน   เจะเต๊ะ โรงเรียนบา้นเตราะหกั

4 13356 นายนทัชยั  ปาลบตุร ด.ญ.แพพิช   ปาลบตุร โรงเรียนวดัควน

5 17958 นางสาวมาฮีรา  กิแต ด.ญ.อามีเราะห์    ยโูซะ โรงเรียนบา้นทา่สู

6 18699 นายอาซิ  เจะโซะ ด.ช.อบัดุลฆอฟรู   เจะโซะ โรงเรียนบา้นกลาง

7 18583 นายเจะบารง  เจะมุ ด.ช.เจะนจัมีนย ์   เจะมุ โรงเรียนบา้นทา่ชะเมา

8 11282 นายกฤษกร  จีรัง ด.ช.ธนคุณ   จีรัง โรงเรียนทา่ขา้มวิทยาคาร

9 13873 นางรอฆายะ   สาแมง ด.ญ.นูรฮาฟีฟะห์   อามิง โรงเรียนบา้นพอ่มิง

10 17361 นายมะนาเซ    สาแล ด.ช.อิลฮาม   สาแล โรงเรียนบา้นทุง่

11 18500 นางรัตติยา   แกว้สวสัด์ิ   ด.ช.พชร   แกว้สวสัด์ิ โรงเรียนบา้นทุง่

12 10593 นางรัตนา    ณ ปัตตานี ด.ช.ปัณญาวีร์   ณ ปัตตานี โรงเรียนบา้นราวอ

13 17406 นางอาอีเสาะ   มุซายี ด.ญ.แวนาอีฟ   มุซายี โรงเรียนบา้นปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

14 18430 นายรอมลี   กาซอ ด.ช.มูฮ าหมดัฟะฮมี   กาซอ โรงเรียนบา้นปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

15 14394 นางนูรีซนั   ยาโกะ ด.ญ.นาดา   ยาโกะ โรงเรียนบา้นทา่น ้าตะวนัออก

1 10593 นางรัตนา   ณ ปัตตานี ด.ช.ปวริศถ ์    ณ ปัตตานี โรงเรียนบา้นราวอ

2 10751 นางสุรีพร   ทองสง ด.ช.วรรธนยั   ทองสง โรงเรียนบา้นราวอ

3 15245 นางรอสือน๊ะ    แกะซิ ด.ญ.ซูรัยณีย ์  กาซอ โรงเรียนบา้นบอ่อิฐ

ก่อนประถม

ประถมศึกษำ

มธัยมต้น

หน่วย  อ ำเภอปะนำเระ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

4 16570 นางซบารียะห์    สามะ ด.ญ.มิรฟาฮาน   สามะ โรงเรียนบา้นน ้าบอ่

5 10980 นางสุทิสา  พิก าพล ด.ช.นวพล   พิก าพล โรงเรียนวุฒิชยัวิทยา

1 13830 นางสปีนะห์    สาและ นางสาวนูรฮาดียะฮ์    สาและ โรงเรียนบา้นปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

2 18032 นายรอยาลี  สีดงั ด.ญ.อาวาตีฟ   สีดงั โรงเรียนบา้นทา่น ้าตะวนัออก

3 11141 นางสมจิตร   ถึงมูสิก นางสาวศิษฎาภรณ์    ถึงมูสิก โรงเรียนทา่ขา้มวิทยาคาร

4 11283 นายนนทน์รินทร์   ป่ินแกว้ นางสาวนภสัสร   ป่ินแกว้ โรงเรียนทา่ขา้มวิทยาคาร

1 7299 นายบญุสม  คงนุรักษ์ นางสาวชนากานต ์   คงนุรักษ์ โรงเรียนบา้นปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

2 11085 นายฤกษ ์ หน่อทวี นายธนาวุฒิ   หน่อทวี โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม

3 9272 นายเจษฎาภรณ์  อินทกาญจน์ นายฐิติพนัธ์   อินทกาญจน์ โรงเรียนบา้นทุง่

4 9620 นางพยอม   พนัธ์ศิลป์ นางสาวอพิยดา   พนัธ์ศิลป์ โรงเรียนบา้นทา่น ้าตะวนัออก

5 9464 นายนิวติั    กลบักลาย นางสาวกลัยามาศ   กลบักลาย โรงเรียนทา่ขา้มวิทยาคาร

6 9847 นายสมะแอ   เจ๊ะยอ นายสูรียา   เจ๊ะยอ โรงเรียนบา้นเคียน

ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 17545 น.ส.นูรีซะห์   สะนิ ด.ช. ซาฟีอีน    มะเด็ง โรงเรียนบา้นป่าไร่

2 16938 นางธญัพิชชา  เพชรศรี ด.ช. ภทัรชนน  เพชรศรี โรงเรียนบา้นตุปะ

3 12447 นางซอบารียะห์   ปะจู ด.ญ.ซุลฟาร์       ปะจู โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

4 15628 นางสาวธญัญลกัษณ์   ไชยแพทย์ ด.ช.จกัริน         ศรีสุนนั โรงเรียนบา้นโคกตน้สะตอ

5 16546 นางสาววนัวิสาข ์  เฮงเอีย ด.ช.พงศก์ฤต      สมศกัด์ิ โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

6 15785 นางซูมายยะห์    สะแมดมั ด.ญ.ซูฮา         สะแมดมั โรงเรียนบา้นบาโงฆาดิง

7 15394 นางวนัดี    พรมเรืองโชติ ด.ญ.กวินทิพย ์  พรหมเรืองโชติ โรงเรียนจิปิภพพิทยา

8 17132 นางกฤติยา  เพชรซอ้น ด.ช.กฤติเดช      เพชรซอ้น โรงเรียนบา้นนาประดู่

9 17725 นางสาวฝาตีเหมา๊ะ  หมะโสะ ด.ญ.ฟิรดาวน์   มะลอหิม โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

10 16376 นางฮซัหนะ  ลาเต๊ะ ด.ญ.นจัญว์า   ลาเต๊ะ โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

1 12447 นางซอบารียะห์   ปะจู ด.ช.ซรัฮาน  ปะจู โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

2 16438 นางวีณา  ดือราซิง ด.ช.ชามิล    ดือราซิง โรงเรียนบา้นโผงโผง

3 16376 นางฮซัหนะ  ลาเต๊ะ ด.ช.ยฟุรี   ลาเต๊ะ โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

มธัยมต้น

มธัยมปลำย

อุดมศึกษำ

หน่วย  อ ำเภอโคกโพธ์ิ

ก่อนประถม

ประถมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

4 18393 นางสาวแวสง  ปะลาวนั ด.ช.รุสดาน  แวมามุ โรงเรียนบา้นป่าบอน

5 15710 นายมะสายดี   ดาราแม ด.ญ.นซัรินทร์    ดาราแม โรงเรียนวดัภมรคติวนั

6 15784 นางมารีแย   เต็ง ด.ช.มูฮ าหมดัชารีฟ    เต็ง โรงเรียนบา้นทา่คลอง

7 16103 นางฟิตรี   มายาสนั ด.ช.พงศต์ะวนั   มายาสนั โรงเรียนบา้นควนลาแม

8 17214 นางสุวิมล  กุลชมภู ด.ช.อิทธิกูร    กุลชมภู โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

9 17797 นางฟานีดา  วนัอิดริส ด.ช.รุจฮาน    วนัอิดริส โรงเรียนบา้นควนโนรี

10 12071 นางเรียม   ศรีวิลยั ด.ช.ธนดล     ศรีวิลยั โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

11 12452 นายอดิศกัด์ิ  ตาเยะ ด.ญ.อารอฟะห์    ตาเยะ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

12 17544 นางนูรียะ๊ห์  เดหล า ด.ญ.นูรฟิตรีญา    เดหล า โรงเรียนบา้นควนโนรี

13 19160 นางณิศารัตน์  ฉ ่าตระกูลพิพฒัน์ ด.ช.กฤตภาส   ภูนาหา โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

14 17544 นางนูรียะ๊ห์  เดหล า ด.ญ.นูรฟิรดาวส์    เดหล า โรงเรียนบา้นควนโนรี

15 13933 นายมะนาเซ  สาและ ด.ญ.อามาล    สาและ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

16 12090 นางแวนูรือมา  หยงสตาร์ ด.ช.ฮาซนั  หยงสตาร์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

17 16378 นายสุกิตต์ิ   อนนัทมาศ ด.ญ.อนันา    อนนัทมาส โรงเรียนบา้นคลองหิน

18 18572 นายแสงตะวนั  คงศรีจนัทร์ ด.ช.จิรภทัร  คงศรีจนัทร์ โรงเรียนวดัภมรคติวนั

19 18758 นางโนรีดา  เจะมะ ด.ช.มูฮ าหมดัฮมัดี   มะมิง โรงเรียนบา้นทา่เรือ

20 18738 นางนิตรักียะห์  ตระกูลรักษา ด.ญ.ลามิส   ตาเห โรงเรียนวดัภมรคติวนั

21 13933 นายมะนาเซ  สาและ ด.ญ.อนิส    สาและ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

22 16778 นายอามีนูลเลาะห์   อาลี ด.ญ.นูรอามานี      อาลี โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

23 16478 นางสาวโชติพนัธ์   เจริญมูล ด.ช.นพสิทธ์ิ    ทองค าชุม โรงเรียนจิปิภพพิทยา

24 17107 นายประเสริฐ  ใจบญุ ด.ญ.ชญานิศ    ใจบญุ โรงเรียนจิปิภพพิทยา

25 15821 นายอิสมะแอ    มอนอง ด.ช.อิฟตีซาน   มอนอง โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

26 14572 นางสาวชนิกานต ์ แกว้มรกต ด.ช.อริศ    สมาคม โรงเรียนบา้นทุง่ยาว

1 18324 นางสาวเจะรอซีด๊ะ  เจ๊ะเด็ง ด.ญ.นูรมา    มะนอร์ โรงเรียนบา้นควนลาแม

2 11696 นางสมพร  แกว้ศรี ด.ช.อภิชาต   แกว้ศรี โรงเรียนวดัภมรคติวนั

3 18467 นายสุริยน  แวดอเล๊าะ ด.ช.อาลีฟ    สล าเหม โรงเรียนบา้นทา่คลอง

4 13931 นายมะแซ  ดอเลาะ นายอามาน    ดอเลาะ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

มธัยมต้น

ประถมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

5 18832 นางมาลี  สาลีมี ด.ญ.ซูวารี    สาลิมี โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

6 7259 นายสุชีพ  สายทอง ด.ช.กิติภูมิ    สายทอง บ านาญโคกโพธ์ิ

7 13572 นางจุฑาทิพย ์ นิลศรี ด.ญ.พิชญาภคั    นิลศรี โรงเรียนสมเด็จหลวงพอ่ทวดวดัชา้งให้

8 12206 นางสานิตย ์ ชูช่วย ด.ญ.กานตพิ์ชชา    ชูช่วย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ

9 13190 นางฮายาตี  ดือราแม ด.ญ.ฟาตีณีย ์  ดือราแม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

1 11777 นายณัฐกิตต์ิ  ปานถาวร น.ส.กนกวรรณ   ปานถาวร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ

2 16216 นางวรนุช  ประแกว้ นายชูเกียรติ     ประแกว้ โรงเรียนบา้นควนลงังา

3 18738 นางนิตรักียะห์  ตระกูลรักษา น.ส.อสัมา    ตาเห โรงเรียนวดัธนาภิมุข

4 13587 นายวนัซุลฟิกรี  เจ๊ะเด็ง นายนิอิกบาล    เจ๊ะเด็ง โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์

5 13929 นายนูรุดิง  ดือราแม น.ส.นาอีมะห์   ดือราแม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

6 13224 นางสุริยา  ศรีสุภาสิตานนท์ น.ส.สุภสัรา    ศรีสุภาสิตานนท์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

7 12091 นายบราเฮง  อบัดุลวาฮบั น.ส.อฟัฟาฟ     อบัดุลวาฮบั โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

8 7916 นางกลัยา  มูสิกรุณ ด.ช.พทัธดนย ์   มูสิกรุณ โรงเรียนวดัอรัญวาสิการาม

9 15570 นางขอซิหน๊ะ    ลาเต๊ะมูหะมะ น.ส.อลัมาส    ลาเต๊ะมูหะมะ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

1 13500 นางจิตตินี   บญุยดื นายธนาเทพ   บญุยดื โรงเรียนบา้นนาประดู่

2 15844 นายแวยโูซ๊ะ   แวสุหลง น.ส.นาดียา   แวสุหลง โรงเรียนบา้นโคกโพธ์ิ

3 13528 นางนิดา  สาและ น.ส.นสัรียะห์   สาและ โรงเรียนบา้นยางแดง

4 10620 ว่าท่ี พ.ต.ฐิธิพนัธุ์  เล่ือนแกว้ นายพีรณัฐ   เล่ือนแกว้ โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

5 8743 นางมลฤดี  นาคแกว้ น.ส.มฆวรรณ  นาคแกว้ โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา

6 18143 นางสาวปาสียะห์  สาและ น.ส.รอซาน    กาเต็มมาดี โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

7 15351 นางเพียรพร   แกว้ลายทอง น.ส.ปวิตรา    แกว้ลายทอง โรงเรียนวดันาประดู่

8 13202 นางรตวรรณ  ทองบวั นายปรุฮีร์    ทองบวั โรงเรียนบา้นนาประดู่

9 9493 นางนอ้ย  อินทรพรหม น.ส.ฐาปนี   อินทรพรหม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ

10 13499 นางขวญัตา   ขุนทอง นายปัญญาวชัร    ขุนทอง โรงเรียนบา้นป่าไร่

11 9718 นางอ าภร  ทองบวั น.ส.อิงฟ้า    เงินศรีเหม โรงเรียนบา้นป่าไร่

12 13581 นายสุริยา  ดอเลาะ น.ส.กอฟฟาร่ี     ดอเลาะ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

มธัยมต้น

อุดมศึกษำ

มธัยมปลำย



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 15137 นายซาเหะ   แวหะยี ด.ช.มูฮ าหมดัชารีฟ   แวหะยี โรงเรียนชุมชนบา้นบือแนปีแน

2 17090 นางวนัซาฟินะฮ  สามะอาลี ด.ช.วนัณาลาลุดดีน   สามะอาลี โรงเรียนบา้นอาโห

3 18054 นางนาดียา  แลเมา๊ะ ด.ญ.นสัริน   แลเมา๊ะ โรงเรียนบา้นสิเดะ

4 19208 นางสาวอยัเซาะ   จะปะกียา ด.ญ.ซยัญาณี   หะยสีาเมาะ โรงเรียนอนุบาลแสงสนัติปอซนั

5 13460 นายศิริชยั     ขวญัแกว้ ด.ญ.ณัฐกฤตา   ขวญัแกว้ โรงเรียนวดัโคกหญา้คา

6 16677 นางปาตอนะ  อามะ ด.ช.มูฮมัมดันาวาวี   อามะ โรงเรียนบา้นระแวง้

7 16663 นางเฟาซียะห์    เปาะซู ด.ช.นูรมนัต ์   เปาะซู โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

8 18065 นางสาวรุสนีดา    เจ๊ะเต๊ะ ด.ชมูฮ าหมดัชากีร   มอลอ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

9 18862 นางไอดา    ปัตยะบตุร ด.ญ.วนัซีรีน   ปัตยะบตุร โรงเรียนบา้นกรือเซะ

1 11498 นายอบัดูลเลาะ  แมฮะ ด.ช.มูฮ าหมดัอิฟฟาน   แมฮะ โรงเรียนบา้นอาโห

2 14918 นายอาแว    ยามูสะนอ ด.ญ.อาอีเสาะ   ยาบสูะนอ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

3 15369 นายอดินนัต ์  สะดียามู ด.ช.บรุฮานุดดีน   สะดียามู โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

4 13702 นางแวซง    กาซอ ด.ญ.โซเฟียณา   เจ๊ะแต โรงเรียนชุมชนบา้นพงสตา

5 15612 นางสุไวดา    สาแยตือปะ ด.ญ.นาดีน   สาแยตือปะ โรงเรียนบา้นบากง

6 17157 นางสาวรอฮีหมะ๊   สะอะ ด.ญ.ซุลฟาร์   บือซา โรงเรียนบา้นกาแลสะนอ

7 17157 นางสาวรอฮีหมะ๊   สะอะ ด.ญ. ฮานีฟาน    บือซา โรงเรียนบา้นกาแลสะนอ

8 14792 นายอศัรี   พงษป์ระเสริฐ ด.ช.อฟันาน   พงษป์ระเสริฐ โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

9 17173 นายสนาน  พนัธ์หีม ด.ช.ดานิช   พนัธ์หีม โรงเรียนตน้พิกุล

10 16308 นายสายปลุเลาะ    อาบู ด.ช.ไซฟดุดีน   อาบู โรงเรียนตน้พิกุล

11 17427 นางซาลีนา  กะลูแป ด.ญ.วาฟา   สาแม โรงเรียนบา้นเขาตูม

12 14950 นางวรรณี   แซมะแซ ด.ญ.อฟันาน   แซมะแซ โรงเรียนบา้นคางา

13 16227 นายซยัดีย ์   สามะอาลี ด.ช.ฮานิฟ   สามะอาลี โรงเรียนบา้นคางา

14 14670 นางชดาภร  บ  ารุงวงศ์ ด.ญ.อุษณิษา    บ  ารุงวงศ์ โรงเรียนบา้นสายชล

15 14325 นางจินดา   พิทกัษ์ ด.ญ.ธญัรัตน์    พิทกัษ์ โรงเรียนชุมชนวดัอมัพวนาราม

16 19208 นางสาวอบัเซาะ   จะปะกียา ด.ช.ฟิตรี    หะยสีาเมาะ โรงเรียนอนุบาลแสงสนัติปอซนั

ประถมศึกษำ

หน่วย  อ ำเภอยะรัง

ก่อนประถม



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

17 15940 นายซาการียา    มะลี ด.ช.อนันุร   มะลี โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

18 17104 นายซาการียา  ตง ด.ช.ชารีฟ   ตง โรงเรียนชุมชนวดัอมัพวนาราม

19 16719 นางสาวรอซีดะห์   ยามิน ด.ญ.วารีดา   อิสมิง โรงเรียนบา้นอาโห

20 14255 นางฮาลีเมา๊ะ   เฮ็งปิยา ด.ญ.อฟัรีน   เฮ็งปิยา โรงเรียนบา้นอาโห

1 16271 นายมูฮ าหมดั   แวนิ ด.ญ.นจัวา   แวนิ โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

2 12810 นางรุสนี  จูกอ ด.ช.อลัฟาฮดั   จูกอ โรงเรียนตลาดนดัตน้มะขาม

3 14918 นายอาแว    ยามูสะนอ ด.ญ.นูรอีมาณี    ยามูสะนอ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

4 14186 นายมากือตา   แยนา ด.ช.อบัดุลเลาะ   แยนา โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

5 13891 นางฮาบีบะ๊  ปราปง ด.ญ.จีนาน    ปราปง โรงเรียนตน้พิกุล

6 14876 นางแวปาซียะห์   ดูมีแด ด.ช.วนัซอฟวาน   ดูมีแด โรงเรียนบา้นกาแลสะนอ

7 14988 นายฮยัยดิีง   สาและ ด.ญ.ทศันีมย ์  สาและ โรงเรียนบา้นโคกข้ีเหล็ก

8 16764 นางอาแอเซ๊าะ    บระอาซนั ด.ช.มูษนันา   บระอาซนั โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

1 16910 นางนูรียะ   นิสนิ น.ส.นสัรียา   นิสนิ โรงเรียนบา้นบากง

2 17104 นายซาการียา  ตง น.ส.นิศรินทร์   ตง โรงเรียนชุมชนวดัอมัพวนาราม

3 12810 นางรุสนี  จูกอ นายอลัฟารุค   จูกอ โรงเรียนตลาดนดัตน้มะขาม

4 13702 นางแวซง  กาซอ นายมูฮมัมดัลุฏฟี   เจ๊ะแต โรงเรียนบา้นพงสตา

5 18729 นายตอฮีรน  หะยเีลาะแม นายรีฟาอี   หะยเีลาะแม โรงเรียนอนุบาลยะรัง

6 14066 นางอาซียะ   ปซูู นายเฌอมิลฟัตฮิลลาห์  สาและตรง โรงเรียนบา้นอีบุ๊

1 15179 นางรุซนา   โตะแอ น.ส.เพชรดาว   โตะแอ โรงเรียนบา้นพงสตา

2 17955 นายมะรีเป็น  กาซอ น.ส.ฮาซีมะห์   กาซอ โรงเรียนบา้นอาโห

3 11498 นายอบัดูลเลาะ  แมฮะ น.ส.ซมัซียะห์   แมฮะ โรงเรียนบา้นอาโห

4 13691 นางสุทธิพร  แกว้อ่อนจริง นายวรรณพงษ ์  จิตยากร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52

5 15791 นางฮาซียะห์    เจะอุบง นายนสัรี   เจะอุบง โรงเรียนบา้นอีบุ๊

มธัยมต้น

มธัยมปลำย

อุดมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 16547 นางสาวยไูรดา   เตะยอ่ ด.ช.อบัดุลฮาดี  มูเลง โรงเรียนบา้นเขาวงั

2 18194 นางสาวกูอ๊ะหวนั  บิสนุม ด.ช.นิอซัมี  ยะยอืริ โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

3 17235 นายมะซอและ  หะยดีาโอะ ด.ช.นิซรูน  หะยดีาโอะ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

4 17195 นางสานิสา  มาปะ ด.ญ.อินอาร์ม  มาปะ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

5 17476 นางสาวอาซียะ๊  ซง ด.ช.อาดิล  สามะ โรงเรียนบา้นน ้าใส

6 13465 นางยามีละห์   สาและ ด.ช.เนาฟาล   สาและ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

7 17229 นายอาบาส  วาเลาะแต ด.ช.อามนั  วาเลาะแต โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

8 15924 นายอศัมินทร์    สาและ ด.ช.ฟัตฮุดดีน  สาและ โรงเรียนบา้นกระเสาะ

9 14814 นายอาดาม   วนัสามญั ด.ช.อาร์มีรุดดีน  วนัสามญั โรงเรียนบา้นปาลสั

10 18008 นางนสัรินทร์  ดือเร๊ะ ด.ช มูฮมัหมดัฟาอิซ  เวาะเยาะ โรงเรียนบา้นแขนทา้ว

1 15664 นางกรกนก    แกว้เกาะสะบา้ ด.ญ.กชพร  แกว้เกาะสบา้ โรงเรียนบา้นตรัง

2 15549 นางซานีซะห์    ดอละ ด.ญ ตสันีม  ดอละ โรงเรียนบา้นสะก า

3 17063 นางอาซียะห์  เจะหลง ด.ญ.ซิลมีย ์ เจะหลง โรงเรียนบา้นน ้าใส

4 16497 นางสาวซุลฟาตสันีม   เด็งกาเยาะ ด.ช.มูฮมัหมดัลุฏฟี  ดาโอะ โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

5 13985 นายมะยะโก๊ะ    บือแน ด.ญ.ลยัลา  บือแน โรงเรียนบา้นบเูกะกุง

6 18113 นายหามะ  อาแว ด.ญ.อานิส  อาแว โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

7 16094 นายมะ    ดาโอะ ด.ญ.ไรฮาน  ดาโอะ โรงเรียนบา้นกระหวะ

8 17232 นายมูฮมัหมดั  ยาซิ ด.ญ.นูรซีฟะฮู  ยาซิ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

9 18113 นายหามะ  อาแว ด.ช.อานสั  อาแว โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

10 16599 นางสูมยัยะห์   ซาและ ด.ช.มูฮมัหมดัฟาฎิล  มะสะ โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

11 14140 นางซาลีนา    เจะและ ด.ช.นอีม  เจะและ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

12 15546 นางสาวสูใวบะ๊    วอซา ด.ญ.อิณตีรนาร์  ดือราแม โรงเรียนบา้นบดูน

13 16431 นางรอสือน๊ะ  วานิ ด.ช.มูฮ าหมดัฟิตรี  วาเด็ง โรงเรียนบา้นราวอ

14 18035 นางยารอดะ  วายา ด.ญ.ฮยัฟาร์  สายสะอิด โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

15 18166 นายราเชนทร์  ปานเส็น ด.ญ.รัฐนนท ์ ปานเส็น โรงเรียนบา้นปาลสั

ประถมศึกษำ

ก่อนประถม

หน่วย  อ ำเภอมำยอ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

16 13427 นางดลฤดี     ระยะหลง ด.ญ.นสัรีน  ระยะหลง โรงเรียนบา้นกูบงับาเดาะ

17 14585 นางพาตีเมาะ  ยสีาและ ด.ญ.นิรฮานา  ยสีาและ โรงเรียนบา้นบาละแต

18 13231 นางรอฮีหมะ๊  บือราเฮง ด.ญ.ฮานาน  บือราเฮง โรงเรียนบา้นเกาะจนั

1 15662 นางนสัรีน    ลอจิ ด.ช.ต่วนอฟันนัท ์ ลอจิ โรงเรียนบา้นสมาหอ

2 17535 นางสาวมสักะห์  เจะแมง็ ด.ช.อบัดุลบกีูต  ยามาลอเด็ง โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

3 14993 นางวรรณดี   คงสวสัด์ิ ด.ช.วชัรพงษ ์ คงสวสัด์ิ โรงเรียนมายอ(สถิตยภู์ผา)

4 15566 นางอรัญญา    เหมวิเชียร ด.ช.เจษฎากร  เหมวิเชียร โรงเรียนบา้นถนน

5 14266 นางสารีหมะ๊   แยแล ด.ช.อามีร  แยแล โรงเรียนบา้นกูวิง

6 17224 นางรัตณา  วิชา ด.ช.อสัอารี  วิชา โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

7 14814 นายอาดาม  วนัสามญั ด.ช.อิรชาร์ดดดีน  วนัสามญั โรงเรียนบา้นปาลสั

1 11781 นางสุมาลี  คาระวะสุนทร นายณรงค ์ คาระวะสุนทร โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

2 14266 นางสารีหมะ๊   แยแล นายบดัรี  แยแล โรงเรียนบา้นกูวิง

3 11433 นางหายาตี  เจะแต นางสาวอิสมี  เจะแต โรงเรียนบา้นบเูกะกุง

4 16754 นายมะยโูซะ   มะเละ นายนสับ ู มะเละ โรงเรียนบา้นปาลสั

1 13444 นางจุรีรัตน์  รักขพนัธ์ นางสาวปทิตตา  รักขพนัธ์ โรงเรียนมายอ(สถิตยภู์ผา)

2 12720 นายมะนาเส  สาแมง็ นายฮาฟิส  สาแมง็ โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

3 12617 นางดวงใจ  จริยศาสน์ นางสาวมาดีนา  จริยศาสน์ โรงเรียนบา้นด่าน

4 12631 นางหาสือนะ  เจะโด นายตสักีน  เจะโด โรงเรียนบา้นถนน

5 11433 นางหายาตี  เจะแต นายอิสฟาน  เจะแต โรงเรียนบา้นบเูกะกุง

ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

ก่อนประถม 1 18917 นางสาวพทุธรักษ ์ จุลราช ด.ญ.ณัฐรินีย ์ จุลราช สนง.สพป.ปัตตานี เขต 3

ประถมศึกษำ 1 18959 นางสาวตอยบีะ๊  สาแล๊ะ ด.ญ.นิสรินทร์  เจ๊ะดอเลาะ สนง.สพป.ปัตตานี เขต 3

มธัยมต้น 1 18958 นางมาเรียม  หมดัตานี ด.ช.อฟัฟาน  เจะแว สนง.สพป.ปัตตานี เขต 3

มธัยมปลำย 1 18958 นางมาเรียม  หมดัตานี นายซอฟวนั  เจะแว สนง.สพป.ปัตตานี เขต 3

อุดมศึกษำ 1 8606 นายสุพลีพี  สือรี น.ส.ณัสรียา   สือรี สนง.สพป.ปัตตานี เขต 3

หน่วยส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี   เขต 3

มธัยมต้น

มธัยมปลำย

อุดมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ  - สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 15580 นายอายบุ มะซง ด.ญ.นิชาภทัร   มะซง วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

2 15194 นายสุทธิศกัด์ิ   อิกะศิริ ด.ช.สิริวฒัน์     อิกะศิริ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

3 16010 นางสาวอาดีลนั    สะนิ ด.ญ.นจัญว์า      แมฮะ กศน.จงัหวดัปัตตสนี

4 15580 นายอายบุ   มะซง ด.ช.ชณาภทัร    มะซง วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

5 16022 นางสาวดรุณี    ไมมะทาด ด.ช.ฟิตรี    สะนิ ศูนยฝึ์กพฒันาอาชีพชายแดนใต้

6 17553 นางสาวแวซูไฮณี  จะปะกิยา ด.ญ.ฟัรวีณ  มะ ส านกังานกศน.อ าเภอยะรัง

7 16221 นางสาวซากีเร๊าะ  แซมะแซ ด.ญ.ซาตีมี   เจะแว ส านกังานกศน.อ าเภอมายอ

8 16789 นางสาวอาซียะ   เจ๊ะเละ ด.ญ.ฮาวิวา    เจะหมะ กศน.จงัหวดัปัตตานี

9 15444 นายอดุลย ์   เมาะอะ ด.ญ.มุสลีหมะ๊    เมาะอะ วิทยาลยัประมงปัตตานี

1 17557 นางสาวสุกญัญา   มยรุภานนท์ ด.ช.ฟิรฮาน    สาแมสารี สนง.กศน.จงัหวดัปัตตานี

2 18597 นางรัชนีกร    แกลว้ทนงค์ ด.ช.กอนชนม ์  แกลว้ทนงค์ ศูนยฝึ์กพฒันาอาชีพชายแดนใต้

3 17552 นางสาวพิมลพทัธ  เบญจสม ด.ช.รอมฎอน   วาเล็ง สนง.กศน.อ าเภอยะรัง

4 15951 นางมาดีละห์   ซูเด็ง ด.ช.ซูเฟียน    ดอเล๊าะ สนง.กศน.อ าเภอไมแ้ก่น

5 18405 นางสุลดัดา    ออ้ยเถาว์ ด.ญ.ซาร่า    ออ้ยเถาว์ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

6 15949 นางสาวอาซนิง   ซะลอ ด.ญ.ฮานีฟัส    จะปะกิยา สนง.กศน.อ าเภอไมแ้ก่น

7 15728 นางภรภทัร  เสง้หวาน ด.ช.ภานุวรรษ    เสง้หวาน วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

8 18502 นางสาวกอลบี    วิชา ด.ญ.บลักิส    เจะมะสอง ส านกังานกศน.อ าเภอยะรัง

9 18423 นายธีระ  บินกาเซ็ม ด.ช.ตสันิฟ   บินกาเซ็ม วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

10 17875 นางสาวซารีปะ  สูดี ด.ช.มูฮมัหมดัชารีฟ   ดาโอ๊ะ สนง.กศน.อ าเภอยะรัง

11 14696 นางสาวธีริศรา   คงคาลิมีน ด.ช.มูฮ าหมดัสมิลนั   ดอเป๊าะ วิทยาลยัเทคประมงปัตตานี

12 17551 นางสาวแวนะ  ประดู่ ด.ญ.อิลฮาม   แนราฮิง สนง.กศน.อ าเภอยะรัง

13 16027 นายอนุรักษ ์    จินตรา ด.ญ.อนุตรีย ์  จินตรา ศูนยฝึ์กพฒันาอาชีพชายแดนใต้

1 15951 นางมาดีละห์    ซูเด็ง ด.ญ.ซลัวานี  ดอเลาะ สนง.กศน.อ าเภอไมแ้ก่น

2 19170 นายมูฮมัมดัอุสนี  มะเซ็ง ด.ช.อารีฟ    มะเซ็ง สนง.กศน.อ าเภอยะรัง

3 16328 นางซาฟเูราะ    โตะเหะ ด.ญ. ซารีฟนู    โตะเหะ สนง.กศน.อ าเภอปะนาเระ

4 15630 นางรัตติยา    บญุเรือง ด.ญ.ภทัริกา  บญุเรือง วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

5 17559 นางนิน๊ะ  เจะบือราเฮง ด.ญ.นิกลัยา  เจะบือราเฮง สนง.กศน.อ าเภอยะรัง

ประถมศึกษำ

มธัยมต้น

หน่วย  เทคนิค/อำชีวะ/กศน./มอ./ว.ชุมชน

ก่อนประถม



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ  - สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 12958 นางสุนนัทา  แกว้ศรี นายกฤติน   แกว้ศรี วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

2 9816 นายเจริญ  ไชยสวสัด์ิ นางสาวอภิสรา ไชยสวสัด์ิ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

3 15007 นางชฎพร   ศรีเสง้ นายคฆาวุฒิ   ศรีเสง้ สนง.กศน.จงัหวดัปัตตานี

4 15615 นางสาวนูรียะ๊    อาแว นายฮสัรอน  อาแว วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

5 15023 นายวิจิตต   คงราช นายกนัตพิชญ ์   คงราช สนง.กศน.อ าเภอปะนาเระ

6 13307 นายหะซนั  หะยดีาโอ๊ะ นายหานีฟ    หะยดีาโอ๊ะ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

1 10465 นายอิซฮาร์  สาและ นายณาอิฟ  สาและ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

2 17021 นายอมรเชษฐ์  จนัทอง นายปวนัรัตน์   จนัทอง วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

3 10977 นางปานตา  วิมลม่ิง นายธนพนธ์  ศิริสวสัด์ิ วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

4 12461 นายสมบติั  ฉายแสง นางสาวปนิตตา  ฉายแสง วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

5 15728 นางภรภทัร  เสง้หวาน นางสาว กฤตยา  เสง้หวาน วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 16920 นางสาวยารอด๊ะ    ละมูลอ ด.ญ.อาวาตีฟ  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอะมาร์ดีวิทยามูลนิธิ

2 16720 นางรุจจิรา   แสงทอง ด.ช.จิราย ุ แสงทอง โรงเรียนวดับพุนิมิต

1 15868 นางสุภิญญา  เขียวด า ด.ญ.นภสัสร  เขียวด า โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

2 15991 นางนูรีซนั    สะหะ ด.ญ.ซีรีน  แวสูหลง โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

3 18156 นางรอหิมะ๊  กาซอ ด.ญ.อลัมาร์  กาซอ โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย

4 16902 นางเจ๊ะแย  เหมมนัต์ ด.ญ.ตสันีม  เหมมนัต์ โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย

5 15843 นางมนัทณา   เส็นสะนา ด.ญ.รุลนะฎา  เส็นสะนา โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

6 11004 นายมูฮ ามสั  เส็นสะนา ด.ช.รุสฎาน  เส็นสะนา โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

7 13384 นายจตุรภูมิ   กูลณรงค์ ด.ช.จิรภาส  กูลณรงค์ โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

8 13398 นางโยวารียะ๊    ตาเละ ด.ช.มุสลิม  ตาเละ โรเงรียนบา้นควนแปลงงู

9 17543 นางพรรณ์นี  เขียวจนัทร์ ด.ญ.พรปวีณ์  เขียวจนัทร์ โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

ก่อนประถม

ประถมศึกษำ

อุดม

หน่วย  อ ำเภอแม่ลำน

มธัยมปลำย



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 12740 นายประยงค ์ บญุทศ ด.ช.ยศสุทร  บญุทศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา

2 13894 นายดอรอแม  หะยสีาเมาะ ด.ช.มูฮ าหมดัฟิตรี  หะยสีาเมาะ โรงเรียนอะมาร์ดีวิทยามูลนิธิ

3 15698 นางฮากิมะ๊    ดะแซสาเมาะ ด.ช.อิฆรอน  ตะแซสาเมาะ โรงเรียนอะมาร์ดีวิทยามูลนิธิ

4 13294 นายศิริ  จนัทร์แสง ด.ญ.ณัฐนี  จนัทร์แสง โรงเรียนวดัป่าสวย

1 13719 นางศุลีภรณ์    โอชาอมัพวนั น.ส.ภูษณาภรณ์  โอชาอมัพวนั โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

2 16660 นายสมมาศ   เขียวจนัทร์ นางสาวกมลพรรณ  เขียวจนัทร์ โรเงรียนบา้นม่วงเต้ีย

1 12733 นางนิพา  ม่วงทบัทิม นายกฤษกร  ม่วงทบัทิม โรงเรียนแม่ลานวิทยา

2 9942 นายวีระ  โกวิทางกูร นายศรัณยภ์ทัร  โกวิทางกูร โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย

ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 13467 นายซอฟรี  เจะนุ ด.ญ.ริฟฟา  เจะนุ โรงเรียนบา้นปายอ

2 14954 นางสาวพารีดะห์  ดอเลาะ ด.ช.อารีฟ  แตมามุ โรงเรียนศาสนศึกษา

3 17597 นางสาวซูฮยัดา  นาโด ด.ช.อามีนุดดีน  สะแม โรงเรียนบา้นสือดงั

4 13497 นางอาทิยา   แวยโูซะ ด.ช.มูฮ าหมดัซยัฟ ู ลอเด็ง โรงเรียนบา้นตะบิง้

5 18799 นางสุรีนา  ลีมะนิ ด.ช.อมับีรีน  ลีมะนิ โรงเรียนบา้นโตะบาลา

6 17168 นางฐาปนี  สุขเกษม ด.ญ.ปวริศา  สุขเกษม โรงเรียนบา้นช่องแมว

7 14486 นางนูรีซนั  เปาะอิ ด.ญ.นิสรีน  เปาะอิ โรงเรียนบา้นป่าม่วง

8 16618 นายการิง  อาแว ด.ญ.ฮาซีบะห์  อาแว โรงเรียนชุมชนบา้นบางเก่า

1 17518 นางนาดียะ๊  แมเราะ ด.ญ.อฟัรีน  แมเราะ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา

2 16349 นางนูรีซนั   ชลหตัถ์ ด.ช.ฮนัซอละฮ์  ชลหตัถ์ โรงเรียนบา้นบาโงยอืริง

3 17089 นางอสัมานี  สาและ ด.ช.มูฮมัหมดัซอฟดรั  สาและ โรงเรียนบา้นตะบิง้

4 13720 นายสะแปะอิง    สะมาแอ ด.ญ.อลัวานี  สะมาแอ โรงเรียนบา้นทุง่กินนร

5 14954 นางสาวพารีดะห์    ดอเลาะ ด.ช.อานสั  แตมามุ โรงเรียนศาสนศึกษา

6 18224 นางสาวรุสนี  ดือเระ ด.ญ.ลาตีฟะฮ์   บือซา โรงเรียนวดัโบกขรณี

7 17318 นางสุดใจ  แซ่เล่า ด.ญ.ขวญัชนก  แซ่เล่า โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส

8 15368 นางกล่ินผกา   ไชยแสงศรี ด.ญ.ปรียนนัท ์ ไชยแสงศรี โรงเรียนบา้นตะบิง้

ประถมศึกษำ

มธัยมต้น

มธัยมปลำย

อุดมศึกษำ

หน่วย  อ ำเภอสำยบุรี

ก่อนประถม



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

9 18999 นางสาวอาตียะห์  ดาโอะ ด.ช.ฟาอิซ  สาแม โรงเรียนบ ารุงมุสลีมีน

10 12313 นายสมพงษ ์ มะนอ ด.ช.นาบิล  มะนอ โรงเรียนชุมชนบา้นบางเก่า

11 19268 นายสุทธิชยั  สาและ ด.ช.ฮามิธ  สาและ โรงเรียนชุมชนบา้นมะนงัดาล า

12 13172 นายรอฮีม  อีแต ด.ช.ร็อสมี  อีแต โรงเรียนบา้นป่าทุง่

13 14681 นางสาวรอฮานะ   กูดู ด.ช.บซัรัน  นิแว โรงเรียนบา้นป่าทุง่

14 16737 นางสาวยามีร่า   ยานาน ด.ช.ฟัยซอล  ยานยา โรงเรียนบา้นป่าทุง่

1 14067 นางอนงคนุ์ช   อดิศยัศกัดา ด.ช.ธนาวิชญ ์ อดิศยัศกัดา โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส

2 18844 นางสาวมารีนี  ชะตา ด.ญ.บสัรูน   แวหามะ โรงเรียนชุมชนบา้นบางเก่า

3 13720 นายสะแปะอิง    สะมาแอ ด.ญ.อมีนา  สะมาแอ โรงเรียนบา้นทุง่กินนร

4 18694 นางสาวต่วนสีหายา  กูโปะ ด.ญ.อณิสรา  หม่อมปลดั โรงเรียนบา้นช่องแมว

5 12086 นายมูฮ ามดั  ลอเด็ง ด.ญ.ฟาเดีย  ลอเด็ง โรงเรียนบา้นปายอ

6 10293 นายพรรษา  ขวญัดี ด.ญ.ธญัชนก  ขวญัดี โรงเรียนชุมชนบา้นละหารมิตรภาพท่ี 113

1 13861 นายมหามะปกรี   กูโน น.ส.อะห์ลาม  กูโน โรงเรียนศาสนศึกษา

2 15524 นางรอซีด๊ะ    นุย้โส๊ะ นายอาลีฟ  นุย้โส๊ะ โรงเรียนบา้นบาเลาะ

3 14310 นางมูรณี   สาแล๊ะ นายฟาฮิม  สาแล๊ะ โรงเรียนบา้นตะบิง้

4 12313 นายสมพงษ ์ มะนอ นายนาอีม  มะนอ โรงเรียนชุมชนบา้นบางเก่า

5 16618 นายการิง   อาแว นายฮาฟีซ  อาแว โรงเรียนชุมชนบา้นบางเก่า

1 11306 นางนฤษร  อโนทยัสถาพร นายณัฐชนน  อโนทยัสถาพร โรงเรียนสายบรีุแจง้ฯ

2 13720 นายสะแปะอิง    สะมาแอ น.ส.อมานี  สะมาแอ โรงเรียนบา้นทุง่กินนร

3 13942 นางสีตีฟาตีเมาะ  ยะพา น.ส.นูรซามีรต ์ สาและ โรงเรียนบา้นป่าทุง่

4 7680 นางสายฝน  ชูนิรันด์ นายจิรวฒัน์  ชูนิรันด์ โรงเรียนบา้นสือดงั

5 12398 นางบษุบง  วฒันชยั นายคมช่าญ  วฒันชยั โรงเรียนชุมชนบา้นละหารมิตรภาพท่ี 113

6 6461 นายอนนัต ์โกสุธรรม น.ส.ณัฐกานต ์ โกสุธรรม โรงเรียนบา้นวงัไชย

มธัยมตอนต้น

มธัยมปลำย

อุดมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 14303 นางซอฟรียาห์   วานิ ด.ญ.อยันานตสันีม   วานิ โรงเรียนบา้นแลแวะ

2 15592 นางนสัรีตา    บลูะแท ด.ญ.อสับีบี     บลูะแท โรงเรียนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว

3 17189 นางสาวรอไอนี  ยะโกะ ด.ญ.นูรฟิตรี   คอและ โรงเรียนบา้นโต๊ะชูด

4 16245 นางฟาซีลา  ดือเระ ด.ญ.อฟันาน   ดือเระ กศน.ทุง่ยางแดง

5 16147 นายอธิวฒัน์  ยสีาและ ด.ช.อบัดุลเราะห์มาน  ยสีาและ โรงเรียนบา้นบือจะ

1 16147 นายอธิวฒัน์  ยสีาและ ด.ญ.นูรอาซียะห์ฮ์   ยสีาและ โรงเรียนบา้นบือจะ

2 18189 นางสีตีคอลีเยา๊ะ  เจ๊ะเงา๊ะ ด.ญ.นูรีน     เจ๊ะเงา๊ะ โรงเรียนบา้นน ้าด า

3 10295 นางสาวชลลดา แกว้มาก ด.ญ.ภคัพสุตม ์   สุกใส โรงเรียนบา้นตะโละแมะนา

4 16247 นางมุขเธียรา  พยากรณ์พิพฒัน์ ด.ญ.ฟาธียา    หะมะ กศน.ทุง่ยางแดง

5 18530 นางซากีหยะ๊  สาแลมะ ด.ช.เซากี    สาแลมะ โรงเรียนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว

6 17826 นางสาวรุสนานี  เด็งและ ด.ช.ซูบฮานร์    กอดี โรงเรียนบา้นปากู

7 14778 นางนาติยา  ขาฆี ด.ญ.นูรฟาติน   ขาฆี โรงเรียนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว

8 15819 นางโรสนานี    หะยมีะเด็ง ด.ญ.ฮาลีมี     กามะ โรงเรียนบา้นแลแวะ

9 18202 นางสาวสุไลดา  มะลี ด.ญ.นิณัศรินทร์   สาเมาะ โรงเรียนพฒันศาสตร์

1 14778 นางนาติยา  ขาฆี ด.ญ.ซิลเวีย     ขาฆี โรงเรียนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว

2 13160 นางพาตีเมาะ  อิสลาม ด.ช.ฟิตรี   อิสลาม โรงเรียนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว

3 14100 นายตอปา    ขาเร็ง ด.ช.ฟาดิล   ขาเร็ง โรงเรียนภกัดีวิทยา

4 14867 นางสุไฮนีย ์  เปาะเยะ ด.ช.วนัหมับาลี   เปาะเยะ โรงเรียนบา้นโต๊ะชูด

1 15819 นางโรสนานี    หะยมีะเด็ง น.ส.อยัฟัลมรักียมั   กามะ โรงเรียนบา้นแลแวะ

2 13568 นายมะลาซี  หะยเีล๊าะ นายนิอาฟฟาน    หะยเีล๊าะ โรงเรียนบา้นตะโละแมะนา

อุดมศึกษำ 1 16990 นางสาวอานีซะ   ซาฮา น.ส.ยวีูตา    อาลี โรงเรียนบา้นน ้าด า

ประถมศึกษำ

มธัยมต้น

มธัยมปลำย

หน่วย  อ ำเภอทุ่งยำงแดง

ก่อนประถม



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 15279 นางนนัทิรา   สะดีละ ด.ช.นาบิล     สะดีละ โรงเรียนบา้นอุแตบือราแง

2 12744 นางสาวนูรีดา  และซา ด.ญ.อาลีชมีร์      หะแว โรงเรียนบา้นปล่องหอย

3 14309 นายมูห าหมดัตอฮา   อาแด ด.ช.ฟิรเดาซ ์    อาแด โรงเรียนบา้นมะแนดาแล

1 16187 นายอาฮามะ  อายุ ด.ญ.นดา    อายุ โรงเรียนบา้นตะโละดารามนั

2 15314 นางซาฮีดะห์    ดอแมง็ ด.ช.ชารีฟ   วาจิ โรงเรียนบา้นมะกอ

3 11685 นางสากิยา  จาแม ด.ญ.นูรนาเดียร์    จาแม โรงเรียนบา้นมะกอ

4 14566 นางสาวยาวารี  ซามะ ด.ช.อามีน    แวยามา โรงเรียนบา้นกะรุบี

5 15623 นางอานีซาร์    เจ๊ะฮะ ด.ญ.ฟิรดาวส์    เจ๊ะฮะ โรงเรียนบา้นวงักะพอ้

6 15370 นางแวฟาร์    สามะ ด.ญ.นุษรอ    สามะ โรงเรียนบา้นวงักะพอ้

7 14309 นายมูห าหมดัตอฮา   อาแด ด.ญ.ไอมูณี    อาแด โรงเรียนบา้นมะแนดาแล

8 16577 นางซานีรา    สุมาลี ด.ช.อฟัฎอล    สุมาลี โรงเรียนบา้นอุแตบือราแง

1 17187 นายซยัฟดุดีน  เจ๊ะฮะ ด.ช.ฟาดิล   เจ๊ะฮะ โรงเรียนบา้นวงักะพอ้

2 15314 นางซาฮีดะห์    ดอแมง็ ด.ช.มูฮ าหมดัลุคมาน    วาจิ โรงเรียนบา้นมะกอ

1 13117 นายดีลก  สะมะโต นายยสุรัน   สะมะโต โรงเรียนบา้นอุแตบือราแง

2 12746 นายมะรอพี  สะแม น.ส.มุลลีมะฮ์    สะแม โรงเรียนบา้นบาโงยอืแบง็

1 13544 นายมาหามะเซาพี  สาและ นายอนัดา    สาและ โรงเรียนบา้นตะโละดารามนั

2 13666 นางซีตีซาเราะ  กะจิ น.ส.วรัดาตี   กะจิ โรงเรียนบา้นโลทู

ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

ก่อนประถม 1 17895 นางสาวฟาติน   ปะสู ด.ญ.นูอยัม ์   สะอูน สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั

ประถมศึกษำ 1 9921 นายปกรณ์   สุขวฒันโชติ ด.ช.เมฆพล    สุขวฒันโชติ หกับญัชีธนาคาร

มธัยมต้น 1 11802 นางสุภชา   สมทรง ด.ช.ภาณุวิชญ ์  สมทรง สนง.วฒันธรรม

มธัยมปลำย 1 10208 นายจิระศกัด์ิ   กิจจาพานิชย์ นางสาวจณิสตา   กิจจาพานิชย์ สนง.วฒันธรรม

อุดมศึกษำ 1 10811 นางอรอินทรา   แก่นทอง นางสาวชณัฐสินาถ   แก่นทอง ตดัช าระหน้ีท่ีสหกรณ์

อุดม

หน่วยตัดโอน

มธัยมต้น

มธัยมปลำย

หน่วย  อ ำเภอกะพ้อ

ก่อนประถม

ประถม



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 14975 นางสาวยารอดะห์   เจะเลาะ ด.ญ.ฟิรฮานี     มะเซ็ง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

2 15508 นางนุรมีย ์  เจะเลาะ ด.ญ.ฮนันาน    สีตีเลาะ โรงเรียนวดัสารวนั

3 12999 นางมูนา  เจตสุวฒัน์ ด.ญ.อิบติซาม     เจตสุวฒัน์ โรงเรียนบา้นกระจูด

1 19094 นายมูฮมัมดัซูไฮมี  แลเมาะ ด.ญ.มุฮซีนีน   แลเมาะ โรงเรียนบา้นละเวง

2 19116 นางลาตีฟะห์  ลาเตะ ด.ช.ซิฮาน    ลาเตะ โรงเรียนบา้นละเวง

3 15508 นางนุรมีย ์  เจะเลาะ ด.ญ.ฮสันีย ์    สีตีเลาะ โรงเรียนวดัสารวนั

4 14873 นางพจนีย ์   สุรีย์ ด.ญ.ณัฐณิชา   สุรีย์ โรงเรียนวดัสารวนั

5 16258 นางสาวสุภาพร   มาลายา ด.ญ.ซลัวา   ยอดิง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

6 14975 นางสาวยารอดะห์   เจะเลาะ ด.ช.มูฮมัหมดัฟารฮมั   มะเซ็ง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

7 13455 นายมาฮามะซุบรี   มะทา ด.ญ.วาเดีย   มะทา โรงเรียนวดัโชติรส

8 13657 นายธญัวชัร  เจตสุวฒัน์ ด.ญ.ฟาราห์  เจตสุวฒัน์ โรงเรียนบา้นป่าไหม้

1 10543 นายมะดิง  ลอมา ด.ช.ดานิช    ลอมา โรงเรียนไมแ้ก่นกิตติวิทย์

2 13455 นายมาฮามะซุบรี   มะทา ด.ญ.ตสันีม   มะทา โรงเรียนบา้นทา่ชา้ง

3 17588 นางอามาณีย ์ สุมาลี ด.ญ.จสัมิน    สุมาลี โรงเรียนบา้นป่าไหม้

1 16375 นายแวฮารง   ตาพา น.ส.ตสันีม    ตาพา โรงเรียนบา้นป่าไหม้

2 8966 นายฮาแว  มะแซ นายมูฮมัหมดัรีฟกี    มะแซ โรงเรียนบา้นป่าไหม้

1 5861 นายอมัรัน  แวหะมิ นายนสัรูดีน    แวหะมิ โรงเรียนบา้นปลกัแตน

2 16375 นายแวฮารง   ตาพา น.ส.นสัรินทร์   ตาพา โรงเรียนบา้นป่าไหม้

ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

ก่อนประถม 1 18864 นายธนันพฒัน์  จิตร์เสน ด.ช.ฐิติวฒัน์  จิตร์เสน สนง.สพป.ปัตตานี  เขต 1

1 15965 นายกิติวชัร    ขนัทองดี ด.ช.ภวตั  ขนัทองดี สนง.สพป.ปัตตานี  เขต 1

2 15818 นางสาวกญัญาภคั    บญุเสน ด.ช.ณัฏฐพล  บญุเสน สนง.สพป.ปัตตานี  เขต 1

3 15131 นางสาววรรณพร   ณ สงขลา ด.ช.เศรษฐ์   มณีบวั สนง.สพป.ปัตตานี  เขต 1

มธัยมต้น 1 9640 นางจุฑารัตน์  อรุโณทยั ด.ญ.ปารณีย ์   อรุโณทยั สนง.สพป.ปัตตานี  เขต 1

มธัยมปลำย 1 9909 นางอภิชญา  คงช่วย นายกุลวรรธน์  คงช่วย สนง.สพป.ปัตตานี  เขต 1

1 10029 นายสมาน เงา๊ะ นายฟิรฮาน  เงา๊ะ สนง.สพป.ปัตตานี  เขต 1

2 12801 นางนงนุช  ชีวะกุล นางสาวลกัษมี  ชีวกุล สนง.สพป.ปัตตานี  เขต 1

มธัยมต้น

มธัยมปลำย

อุดมศึกษำ

หน่วย  อ ำเภอไม้แก่น

ก่อนประถม

ประถมศึกษำ

หน่วยส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี   เขต 1

ประถมศึกษำ

อุดมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ  - สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 13137 นางนนัทนา  รัษฎาวงศ์ ด.ช.กิตติกานต ์ รัษฏาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2

2 19302 นางสาวอมัพิกา  คณานุรักษ์ ด.ญ.มนพร  คณานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4

1 16052 นางยฮูานิสต ์   ปัตนกุล ด.ช.อซักรั  ปัตนกุล โรงเรียนเทศบาล 3

2 6127 นายกิตติ  รัษฎาวงศ์ ด.ญ.ภทัรวดี  รัษฎาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1

3 12877 นางกญัหา  หมดัอู ด.ช.ฮมัซี  หมดัอู โรงเรียนเทศบาล 4

4 14133 นางวลยัพร   สุวรรณยหุะ ด.ญ.ป่ินชนก  ชยัรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5

1 16426 นางไพรินทร์  บญุพลอย ด.ช.พีรพฒัน์  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5

2 16127 นางรุสนี  เบญ็อาลี ด.ช.บาซิล  เบญ็อาลี โรงเรียนเทศบาล 4

3 14046 นายนวพล   แวมามะ ด.ช.อิฟฟาน  แวมามะ โรงเรียนเทศบาล 1

4 13859 นางสุกลยา   แกว้สองสี ด.ช.นภสัดล แกว้สองสี ส านกังานกองการศึกษา

1 15254 นางสาวอมรรัตน์   เพชรบาง นายเสฎฐวุฒิ  เพชรจ านงค์ โรงเรียนเทศบาล 1

2 10607 นายสมชาย  แกว้พิมพ์ นางสาวเกตุเพชญ ์ แกว้พิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 2

3 16576 นายเจริญ    บญุทิพย์ นางสาวสุชานาถ  บญุทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1

1 17004 นางสาวดาฤณี  ล่องสมุทร นางสาวจิตรลดา  ปริปนุะ โรงเรียนเทศบาล 2

2 10184 นางอมรรัตน์   ชุมอินทอง นางสาวรุ่งเพชร  ชุมอินทอง โรงเรียนเทศบาล 5

3 16576 นายเจริญ    บญุทิพย์ นายบริพตัร บญุทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1

4 10356 นางวนิดา  ตะเคียนทอง นางสาวปวิณดา  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล 4

5 6127 นายกิตติ  รัษฎาวงศ์ นางสาวอวิกา  รัษฎาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1

ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ -สกุล (สมำชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัด/หน่วย

ก่อนประถม 1 19413 นางสาวอรวรรณ  พรหมชยั ด.ญ.อุรัสยา  ทองกระจ่าง สนง.สพป.ปัตตานี เขต 2

ประถมศึกษำ 1 19399 นางเกตนิกา  แว่นแกว้ ด.ญ.พศิกา   แว่นแกว้ สนง.สพป.ปัตตานี เขต 2

มธัยมต้น 1 18180 นางพทุธวรรณ  สายศรีโกศล ด.ญ.กรรตชา   สายศรีโกศล สนง.สพป.ปัตตานี เขต 2

มธัยมปลำย 1 11740 นางซลัมา  มะเกะ นายฮาดิส  มะเกะ สนง.สพป.ปัตตานี เขต 2

1 9346 นางสุคนธ์  ต้ิงค  า นางสาวชาลิสา  ต้ิงค  า สนง.สพป.ปัตตานี เขต 2

2 9885 นางรัตติกาล  ตอ้งเซ่งก่ี นาย กนัตณัฐ  ตอ้งเซ่งก่ี สนง.สพป.ปัตตานี เขต 2

หน่วยส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี   เขต 2

มธัยมต้น

มธัยมปลำย

อุดม

หน่วย  เทศบำลเมือง

ก่อนประถม

ประถมศึกษำ

อุดมศึกษำ



ระดับ ล ำดับที่ เลขทีส่มำชิก ช่ือ  - สกุล ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน

1 17834 นายพารูวนั  ดอบู ด.ช.อบัดุลการีม  ดอบู โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นบางตาหยาด

2 18594 น.ส.หารูวาณี  มาหะคีรี ด.ช.บฎัรู  ละแมหะมะ โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นตะลุบนั

3 19044 นายอบัดุลเลาะ  มะยโูซะ ด.ช.อบัดุลรอฮีม  มะยโูซะ โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นตะลุบนั

1 14929 นางฟาติน  เจะโกะ ด.ช.อบัดุบซูโกร้  เจะโกะ โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นบางตาหยาด

2 15092 นางสาวอามานี  สมาแอ ด.ญ.อยันูน  หะมะ โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นบางตาหยาด

3 17333 นางกลัยานี  กาซอ ด.ญ.รุซดา  กาซอ โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นกาหยี

4 18671 นางณลิดา  ยโูซะ ด.ญ.ยไูวรียะห์  ยโูซะ โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นบางตาหยาด

5 18671 นางณลิดา  ยโูซะ ด.ช.ไฟซอล  ยโูซะ โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นบางตาหยาด

มธัยมต้น 1 18671 นางณลิดา  ยโูซะ ด.ช.อิกรอม  ยโูซะ โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นบางตาหยาด

1 10138 นางอุทยั  ไข่มุก นางสาวบญุยวีร์  ไข่มุก โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นปากน ้า

2 13222 นางชุติพร  สุระก าแหง นายอิบรอฮีม  สุระก าแหง โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นตะลุบนั

1 7480 นางสุวภา  หมะสะอะ นายพงศธ์ร  หมะสะอะ โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นปากน ้า

2 11946 นางรอปีอ๊ะ  กาซิม นางสาวรอยมีย ์ กาซิม โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นกาหยี

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่ไป

มธัยมปลำย

อุดมศึกษำ

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2561

(นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร)
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั

หน่วยเทศบำลตะลุบัน

ก่อนประถม

ประถมศึกษำ


