
ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 12735 นางอาลีญา   เทศอาเส็น ด.ช.นาอีม  เทศอาเส็น โรงเรียนชุมชนบา้นสะนิง

2 16146 นางสาวโรสนานี  หะมิงมะ ด.ช.มูฮ าหมดัอชัรอฟ มูร์ญิดดีน โรงเรียนบา้นลดา

3 17639 นางสาวซูไอนี  สาอิ ด.ญ.ตกัวา  หมดัอะด ้า โรงเรียนอามานะศกัด์ิ

4 17348 นางสาวนูรียะห์  แมฮอ ด.ช.อิรฟาน  วนัแอเลาะ สนง.การศึกษาเอกชนปัตตานี

5 16549 นางฟาติน  กาลิม ด.ญ.ริฟฟ้าฮ  กาลิม โรงเรียนบา้นกาฮง

6 14831 นายซมัซูดิง   วายะโยะ ด.ญ.ซุมินยา  วายะโยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

7 18165 นางสาวศิริกุล  แววภกัดี ด.ช.โภคิร พรหมกุลพิทกัษ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

8 17388 นางยามีละห์  กาแลซา ด.ญ.นสัรียา กาแลซา โรงเรียนพฒันาอิสลาม

9 17381 นางอามีเนาะ   ตาหา ด.ช.มูฮมัหมดัชามิล  เจะเลาะ โรงเรียนพฒันาอิสลาม

10 16111 นางสาวมรรคฤทยั    ทองอินทร์ ด.ช.พชฏ   ทองอินทร์ โรงเรียนเมืองปัตตานี

11 19313 นางฮามีดะห์  เจ๊ะแล ด.ช.ฮาริส  เจ๊ะแล โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

12 16153 นางสายคุณา  เจ๊ะยะ ด.ญ.ฮาฟีซา  เจ๊ะยะ โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

              เม่ือวนัท่ี  23  มิถุนายน  2562   อาศยัอ านาจตามความใน ขอ้ 65  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั  

              จึงขอประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก    ประจ าปี  2562    ดงัต่อไปน้ี

หน่วย  อ าเภอเมืองปัตตานี

ก่อนประถม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด

ที ่   11 / 2562

เร่ือง   รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี  2562
....................................................................................................................................

                              ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั  ท่ี  10/2562     เร่ือง  การใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

              ประจ าปี  2562   บดัน้ี  สหกรณ์ฯ ไดด้ าเนินการจบัสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี 2562  เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 15975 นางรอฮีนา    กล่ินหอม ด.ญ.ฟิตดาว   กล่ินหอม โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

2 19138 นายเจษฎา  กอและ ด.ญ.อจัญริน  กอและ โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ

3 16922 นางสาวมาดีฮะห์   หะยแีวฮามะ ด.ช.มิฎยาฟ  จูอิ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

4 18021 นายเวคินทร์  กล่ินหอม ด.ญ.นิสริน  กล่ินหอม โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

5 14284 นางประวีณา  เด่นอุดม ด.ช.ต่วนบดัรุดดีน  เด่นอุดม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

6 14631 นายอดันนัย ์ จะปะกียา ด.ช.อาลีฟ  จะปะกียา โรงเรียนบา้นคลองมานิง

7 14366 นางรอสนะห์   การี ด.ช.อารอฟัด  การี โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปุโระ

8 16243 นางนาเดีย  ใจสมุทร ด.ช.มุสลิม  ใจสมุทร โรงเรียนบา้นคลองมานิง

9 14831 นายซมัซูดิง   วายะโยะ ด.ญ.ซุวยักานต ์ วายะโยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 19259 นายนิอุสมาน  อูมา ด.ญ.นินาดียา  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

11 16452 นายมาลีกี  กาเดร์ ด.ญ.ไฮฟาร์  กาเดร์ โรงเรียนชุมชนบา้นปูยดุ

12 14284 นางประวีณา  เด่นอุดม ด.ช.ต่วนฮาริช  เด่นอุดม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

13 9206 นายเจะฮาซนั ยเีจะดือราแม ด.ช.ฟารอส  ยเีจะดือราแม โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปุโระ

14 15128 นางนาซีเราะห์  ปูเต๊ะ ด.ญ.นูรฟิรตียา  ปูเต๊ะ โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ

15 12735 นางอาลีญา  เทศอาเส็น ด.ญ.นาซูฮา  เทศอาเส็น โรงเรียนชุมชนบา้นสะนิง

16 19510 นายอบัดุลเลาะ  สามะ ด.ญ.มกักียะห์  สามะ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

17 19052 นายอดุลย ์ ขุนริทธ์ิ ด.ช.มูฮ าหมดัอาลีฟ  ขุนริทธ์ิ โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

18 13993 นางสาวมารีน่า  เบญจเหม ด.ช.อลัฮาชิร์  เสมาทอง โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ

19 17777 นางนิแย  สาและ ด.ญ.นินูรฟาดีละห์  สาและ โรงเรียนอามานะศกัด์ิ

20 17760 นางนูรีซนั  สาเมาะ ด.ช.ซุลฮิลมีย ์ ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศกัด์ิ

21 17724 นางรอฮานี  อาเกะ ด.ญ.ฟาติน  อาเกะ โรงเรียนเมืองปัตตานี

22 16996 นางสาวโนรียะห์  มะมิง ด.ญ.นูรูลอฟันาน  นาแว โรงเรียนบา้นกอแลบีเละ

23 15876 นางกิตติมา  การีย์ ด.ญ.อานิสกสัตูรี  การีย์ โรงเรียนบา้นสะบารัง

24 17244 นางปาดีละห์  หะมิงมะ ด.ญ.ฮานาน  หะมิงมะ โรงเรียนบา้นตะลุโบะ

25 14305 นายมุสตอปา  จะปะกียา ด.ญ.มานารถ  จะปะกียา โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

26 11546 นางซาปีน๊ะ  สามามะ ด.ญ.ซาเรีย  สามามะ โรงเรียนบา้นจะรังบองอ

27 17244 นางปาดีละห์  หะมิงมะ ด.ช.มูฮ าหมดั  หะมิงมะ โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

28 15072 นางบุษกร  แววทองค า ด.ญ.ปพิชญา  แววทองค า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ประถมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

29 16730 นายกอเซ็ม  กาเดร์ ด.ช.นาบิล  กาเดร์ โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

30 16073 นางมารือนี  อาแว ด.ญ.วีลดาน  อาแว โรงเรียนบา้นจือโระ

31 12465 นางศริณทิพย ์ นาคสงัวจัฉระ ด.ญ.กญัญานี  นาคสงัวจัฉระ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

32 12918 นางรวิวรรณ  พรหมแดง ด.ช.ธนวฒัน์  พรหมแดง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

33 17382 นางอิลฮาม  บาบูมาเร๊าะ ด.ช.นาบีล  โต๊ะมิง โรงเรียนพฒันาอิสลาม

34 16517 นางสาวอาพร  ศรีภกัดี ด.ช.ธีรินทร์  ศรีภกัดี การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี

35 9740 นายรมลี เจะอาลี ด.ญ.นูรซาลฟาร์  เจะอาลี โรงเรียนบา้นกาแลบือซา

36 18139 นางสาวเจ๊ะสือนะ  หลีดีใจ ด.ญ.ซาลีน่า  สุมาลี (สพม.15)  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

37 17049 นางสาวกนิษฐยา  หลีดินซุด ด.ญ.ฟาเรีย  เอียดยสีะอิ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

1 19513 นายอบัดือรอนิง  สาเมาะ ด.ช.มูหมัหมดัซูโกร  สาเมาะ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

2 12569 นางพยอม  อินยอด ด.ญ.วิสาข ์ อินยอด โรงเรียนเมืองปัตตานี

3 14819 นายไพรดล   ศิลปะชีวานนท์ ด.ช.ภูภิภทัร  ศิลปะชีวานนท์ โรงเรียนเมืองปัตตานี

4 17762 นางเฟาซียะห์ ปเูตะ ด.ช.อมีร มาปะ โรงเรียนปูยดุประชารักษ์

5 13404 นางรอซีด๊ะ     ดือราโอะ ด.ช.อลัอฎัฮา  หะแย โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

6 12941 นางกลุวรา  เตม็รัตน์ ด.ญ.เบญญาภา  เตม็รัตน์ (สพม.15) ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล

7 19201 นางจริยา  สะแม ด.ช.มูฮมัหมดัฟิตรี  สะแม โรงเรียนบา้นคลองมานิง

8 19516 นายมะดิง  ดอเลาะ ด.ช.บฎัโรซ์  ดอเลาะ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

9 10916 นายสะอูดี  มามะ ด.ช.ฮุมาม  มามะ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

10 15928 นางรอซีด๊ะ    เจะอาแว ด.ช.อซัฟัร  เจะอาแว โรงเรียนบา้นจือโระ

1 10459 นางกรปภา   เพชรมณี น.ส.ศิรภสัสร  กลัยาภิรักษ์ โรงเรียนบา้นกาแลบือซา

2 15457 นายนาเซร์    นาแว นายนฐัธีย ์  นาแว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู

3 14850 นายนิแอ   นิฮะ น.ส.นิชาพิชญ ์ นิฮะ โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

4 10458 นางฮซันะห์ ปัตนกลุ นายซุบฮาน   ปัตนกลุ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

5 13415 นางสาวนิซือเมา๊ะ   นิสะแม น.ส.อสัลมันี   อาแวกะจิ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

6 14305 นายมุสตอปา   จะปะกียา นายวีอาม   จะปะกียา โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

7 11009 นางรุ่งรวี  ศรีโอสถ นายพีรดนย ์  ศรีโอสถ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู

8 12225 นางฟารีดะห์  สะอะ น.ส.นจัมีย ์  สะอะ โรงเรียนชุมชนบา้นปยุดุ

9 11832 นางสุภาวดี  แสงเพชร น.ส.รินรดา   แสงเพชร โรงเรียนบา้นรูสะมิแล

10 12465 นางศริณทิพย ์ นาคสงัวจัฉระ นายกฤษดา   นาคสงัวจัฉระ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู

11 15128 นางนาซีเราะห์   ปเูตะ๊ น.ส.นูรฟิรดา   ปเูตะ๊ โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ

มธัยมต้น

ประถมศึกษา

มธัยมปลาย



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 12803 นางยพุา   แดงประดบั นายศุภกิจ   แดงประดบั โรงเรียนชุมชนบา้นยโูย

2 11476 นางจรัส  ศิริวรรณ นายธีรดนย ์ ศิริวรรณ โรงเรียนบา้นสะบารัง

3 13638 นางประเวียง  สุขชุม นายกิตตินนท ์ สุขชุม โรงเรียนชุมชนบา้นยโูย

4 10324 นายธ ารงศกัด์ิ  ตนันิยม นายณฐัชนน  ตนันิยม โรงเรียนเมืองปัตตานี

5 15167 นางกนัยา  วะตะกี นายชารีฟ  วะตะกี โรงเรียนเมืองปัตตานี

6 12701 นางสุระติ  รักษว์งศ์ นายอตัถพร  รักษว์งค์ โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

7 10068 ดร.กรรณิกา  เพชรนุย้ นายกนัติทตั  เพชรนุย้ โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ

8 13128 นางมารีแย  บาเหะ นางสาวฮาลีมฮั  บาเหะ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

9 8074 นางงามทิพย ์ เพชรเกล้ียง นางสาวฌณัมาศ  เพชรเกล้ียง บ านาญโครงการ เขต 1 อ.เมือง)

10 13415 นางสาวนิซือเมา๊ะ  นิสะแม นายบาฮารี  อาแวกาจิ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

11 13034 นางแวสนะ  นราสกลุภกัด์ิ นายเดียอุดดนั  นราสกลุภกัด์ิ โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

12 17516 นางพิกลุ  อภยัพงษ์ นางสาวนิชญาภา  อภยัพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

13 9201 นางนุชนาถ  สือรี นางสาวฟารินดา  สือรี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

14 10843 นางหน่ึงกนัยา  หนูแกว้ นายวชิราวุธ  หนูแกว้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

15 14738 นายศุภกร  ศรีทองสุข นางสาวณธัวรา  ศรีทองสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 17369 นางโรฮานา   กะลูแป ด.ญ. ซาฮีราฮ ์ กะลูแป โรงเรียนบา้นบากง

2 18646 นางสาวมารีแย  บลูะ ด.ช. มูฮ าหมดัซอฟวาน  ลาเตะ โรงเรียนบา้นใหม่

3 18392 นายเจะสมาแอ  เจะมูซอ ด.ช. ฟะฮม์าน  เจะมูซอ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์

4 16896 นายเสะบกูอรี   เสะอุเซ็ง ด.ญ. ต่วนซามีมี เสะอุเซ็ง โรงเรียนบา้นลางา

5 17098 นางสาวยาสือนิง  มะเด็ง ด.ช. นาอีม  สาแมง็ โรงเรียนบา้นฝาง

6 17044 นางพนสัพร  เจ๊ะเลาะ ด.ญ. อาณีฟาร์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนยะหร่ิง

7 16507 นางสาวศุลธนา  อดุลยวาฤทธ์ิ ด.ช. ศุลธร  อดุลยวาฤทธ์ิ โรงเรียนบา้นตะโละสะมิแล

8 12173 นางเจะรอกายะ  มะเซ็ง ด.ช. อิมรอน  มะเซ็ง โรงเรียนบา้นจะแบปะ

หน่วย  อ าเภอยะหร่ิง

ก่อนประถม

อุดมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13938 นายซาฮาน  สาเมาะ ด.ช ฮานีฟ  สาเมาะ โรงเรียนบา้นตนัหยง
2 7501 นายมะนาเซ  สาและ ด.ญ. นสัรียา  สาและ โรงเรียนบา้นดาลอ
3 16347 นางปัดดียะห์  ทบัมุด ด.ญ. ณฐัรินีย ์ ทบัมุด โรงเรียนบา้นบูดี
4 13509 นางสาวซุลราณี    สสัดีวงศ์ ด.ช. กอฟฟา  สสัดีวงศ์ โรงเรียนยะหร่ิง
5 16895 นางสาวสารีปะห์   ดาราวี ด.ญ. ริฟฮาน  สาและ โรงเรียนบา้นฝาง
6 17524 นางซารีฟะห์  มะเดหมะ ด.ญ. ฮาซีมา  มะเดหมะ โรงเรียนชุมชนบา้นปาตา
7 13604 นายอนนัต ์ แวอุมา ด.ญ. นูรตสันีม  แวอูมา โรงเรียนบา้นหนองแรต
8 12176 นางรัตนา  เฮาะมะ ด.ช. ลมัอานี  เฮาะมะ โรงเรียนบา้นมูหลง
9 18279 นางเจ๊ะซ๊ะดีเยา๊ะ  แวอารง ด.ช. ฟัตตาห์  แวอารง โรงเรียนบา้นเฑียรยา

10 16597 นางฟาตีเมาะห์   สารอ ด.ญ. ฮุสนา  สีเดร์ โรงเรียนบา้นบากง
11 16625 นางสาวนินูรีหซ๊ะ   นิเดร์หะ ด.ช. รุชดาน  สาและ โรงเรียนบา้นลางา
12 15959 นางเจ๊ะคอดียะ๊    อาแว ด.ช. อิมคอดียร์อน  อาแว โรงเรียนบา้นท่าพง
13 15717 นางสาวซารีหมะ    ลอแม ด.ช. คอฟี  มะลี โรเงรียนบา้นตาหมน
14 14216 นางสาวฟารีซอล   มะตือเงาะ ด.ญ.นสัรีณี  เปาะเลาะ โรงเรียนบา้นจะแบปะ
15 16423 นางเจ๊ะไซนุน   หะยีแวนิ ด.ช. อารอฟัต  หะยีแวนิ โรงเรียนบา้นมูหลง
16 18392 นายเจะสมาแอ  เจะมูซอ ด.ช. อาดมั  เจะมูซอ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
17 14378 นางสาวไซนบั   สือแม ด.ช. รอมฏอน  มามะ โรงเรียนบา้นบูดี
18 17656 นายอบัดุลรอซะ  ตาเยะ ด.ช. มูนีม  ตาเยะ โรงเรียนบา้นตูเวาะ
19 17741 นางกฤษณา  เถาถวิล ด.ช. ธนกฤต  เถาถวิล โรงเรียนบา้นบาโลย
20 17959 นางสาวโรฮนันา  สาฆะ ด.ญ ซนัฟามีน  สาเมาะ โรงเรียนบา้นหนองแรต
21 15831 นางวราภรณ์  คงถาวร ด.ช. ปาฏิโมกข ์ คงถาวร โรงเรียนบา้นยะหร่ิง
22 18279 นางเจ๊ะซ๊ะดีเยา๊ะ  แวอารง ด.ช. ฟารีส  แวอารง โรงเรียนบา้นเฑียรยา
23 14811 นางซูยานา   เจ๊ะอาลี ด.ญ. ฮยัฟา  เจะอาลี โรงเรียนบา้นท่ากุน
24 14128 นางฮาดีบะ๊   อลัวาริส ด.ช. มูฮมัหมดัอะห์มสั  อลัวาริส โรงเรียนบา้นฝาง
1 14781 นางมยัยรีุย ์  ปาแน ด.ช. อนสัรี  ปาแน โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
2 14762 นางนุสไลลา  หามะ ด.ช. อลัฟาติส  หามะ โรงเรียนบา้นบูดี
3 18392 นายเจะสมาแอ  เจะมูซอ ด.ญ. ฟดูยั  เจะมูซอ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
4 16423 นางเจ๊ะไซนุน   หะยีแวนิ ด.ญ. บลักีส  หะยีแวนิ โรงเรียนบา้นมูหลง
5 10536 นายอนนัต ์ อินจนัทร์ ด.ช. อภินนัท ์ อินจนัทร์ โรงเรียนบา้นหนองแรต
6 17360 นางนุชไลลา   หะยีอาแว ด.ญ. ฟิรฮานา  หะยีอาแว โรงเรียนบา้นตาหมน
7 17162 นางลาตีปะห์  สารอ นายวนันาอีม  สารอ โรงเรียนบา้นบากง
8 11571 นางรุจิรา  สะมีแล ด.ญ. ดียญ์าน่า  สะมีแล โรงเรียนบา้นตะโละ
9 12202 นายซูลกิฟลี  เจะแวนิ ด.ช. นศัรี  เจะแวนิ โรงเรียนบา้นเฑียรยา

10 15425 นางรูฮานี    อารงค์ ด.ญ. โนรฟาตีมี  อารงค์ โรงเรียนบา้นเฑียรยา

ประถมศึกษา

มธัยมต้น



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13818 นายฮุสเซน  ดอเลาะ นางสาวซอลารียา  ดอเลาะ โรงเรียนบา้นมะปริง

2 13277 นางนิภาภรณ์  ซีเดะ นายนิฟาดิน  ซีเดะ โรงเรียนบา้นตะโละ

3 18921 นายมาหะมะคอเล  แม นางสาวอะวาฎิพ  แม โรงเรียนบา้นตะโละ

4 15425 นางรูฮานี    อารงค์ นางสาวโนรอยัซะห์  อารงค์ โรงเรียนบา้นเฑียรยา

5 13938 นายซาฮาน  สาเมาะ นายซารีฟ  สาเมาะ โรงเรียนบา้นตนัหยง

1 10536 นายอนนัต ์ อินจนัทร์ นายศรัณชยั  อินจนัทร์ โรงเรียนบา้นหนองแรต

2 11355 นายชยัรัตน ์ อินบวั นายกฤติน  อินบวั โรงเรียนบา้นยามูเฉลิม

3 7893 นายเจะดอเลาะ  เจะโซะ นายริควาน  เจะโซะ โรงเรียนบา้นยามูเฉลิม

4 13335 นางพอชม  เกาะทอง นายพลวฒัน ์ เกาะทอง โรงเรียนชุมชนวดัปิยาราม

5 13277 นางนิภาภรณ์  ซีเดะ นายนิอซัรีย ์ ซีเดะ โรงเรียนบา้นตะโละ

6 6481 นางมีเนาะ  มูซอ นางสาวฮานีซ๊ะ  มูซอ บ านาญโครงการ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)

ระดบั ล าดับที่ เลขทีส่มาชิก ช่ือ  - สกลุ ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14009 น.ส.อาซียะ๊   อิสมิง ด.ช.ซูลยัมาน   ดือเร๊ะ โรงเรียนบา้นคอลอตนัหยง

2 15086 นางญาณิศา   พิลาศรี ด.ช.ศุกลวฒัน ์  พิสาศรี โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

3 19031 น.ส.จรรยา    ป่ินคง ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์  ป่ินคง โรงเรียนบา้นปะแดลางา

4 18377 น.ส.เจะปแูว   เจะสู ด.ญ.นาดา    อีแตม โรงเรียนบา้นบางทนั

5 17155 น.ส.จิราภรณ์   แวหะมะ ด.ญ.หุสนา   เลา๊ะสนั โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

6 15468 น.ส.มาซีเตา๊ะ   โตะตาหยง ด.ญ.ซีรีน   สะแลแม โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

7 11837 นายเฉลิมราช   อินทไชย ด.ญ.กญัญารัตน ์ อินทไชย โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

8 15849 นางรอบียะ   บากา ด.ช.อลัยฟุรี   สนับากอ โรงเรียนบา้นบาโงกาเซาะ

9 16888 น.ส.บศุรินทร์   ปิริยา ด.ญ.นูรซารีตา้    ส าเร ศูนยป์ระสานงานและการบริหารงานฯ

10 15947 นายอิสยาส   กโูน ด.ช.ซุเบร   กโูน โรงเรียนบา้นค่าย

11 16267 นางนูรีดา   สะแลแม ด.ช.ริฟฮาน   สะแลแม โรงเรียนบา้นใหม่พฒันวิทย์

อุดมศึกษา

หน่วย อ าเภอหนองจิก

ก่อนประถม

มธัยมปลาย



ระดบั ล าดับที่ เลขทีส่มาชิก ช่ือ  - สกลุ ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14009 น.ส.อาซียะ๊   อิสมิง ด.ช.ซูเฟียน    ดือเร๊ะ โรงเรียนบา้นคอลอตนัหยง

2 14009 น.ส.อาซียะ๊   อิสมิง ด.ญ.ซูวยับะห์   ดือเร๊ะ โรงเรียนบา้นคอลอตนัหยง

3 13532 นางศศิธร   ผอ่งอ าไพ ด.ช.ปัณณธร    ผอ่งอ าไพ โรงเรียนบา้นตนัหยงเปาว์

4 15829 นายภคัวารี   เจะสะต า ด.ช.คาดีฟฟ์   เจ๊ะสะต า โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

5 14881 นางปิยานุช   แกว้ประสพ ด.ช.ณฎัฐป์รัศมน   แกว้ประสพ โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

6 14028 นายเจ๊ะฮามิ   หะยีเจ๊ะดาโอะ๊ ด.ช.เจะ๊มูฮ าหมดัซอฟี  หะยเีจะ๊ดาโอะ๊ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

7 15050 นางหมดัสง   ดาสายะ ดญ.นซัรี   ดาสายะ โรงเรียนบา้นเป๊ียะ

8 19623 นายสุทธิสาร   หมวกเป๊ียะ ด.ช.อภิเดช   หมวกเป๊ียะ โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

9 19623 นายสุทธิสาร   หมวกเป๊ียะ ด.ญ.วลัลภา   หมวกเป๊ยะ โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

10 17475 นางธนพร   มณีประวติั ด.ช.ภาษณ    มณีประวติั โรงเรียนบา้นดอนรัก

11 18774 นางศิลาวาตี  เพช็รเพง็ ด.ช.กฤตยชญ ์  เพช็รเพง็ โรงเรียนบา้นดอนรัก

12 14985 น.ส.กนิษฐา  คงธนถาวรสกลุ ด.ญ.ชนชัญช์านนัท ์  คงธนถาวรสกลุ โรงเรียนบา้นปากบางตาวา

13 13900 นางกษมา  กราซุย ด.ญ.นูรอนัดา   กราซุ่ย โรงเรียนบา้นน ้าด า

14 15790 นางนชัชาภทัร   สีลาภเก้ือ ด.ญ.ปัณณทตั   สีลาภเก้ือ โรงเรียนวดัสุวรรณากร

15 19643 นางสาวซูบยัดะห์  หะยีสามะ ด.ญ.อนิส   ยโูซ๊ะ ศูนยป์ระสานงานและการบริหารงานฯ

16 17093 นางสาวชลธิชา  วาจิ ด.ญ.นสัรีญา   บากา โรงเรียนบา้นค่าย

17 17849 นางนูรอยันี  เรืองจรูญศรี ด.ญ.นจัวา     เรืองจรูญศรี โรงเรียนบา้นค่าย

18 18269 นางซูรัยดา  วนัสามญั ด.ช.ชาร์รีฟดุดีน   วนัสามญั โรงเรียนประชาอุทิศบา้นโคกม่วง

19 18474 นางสาวยาวาเฮ  มาแนง ด.ช.มูฮ าหมดัลุตฟี   เจ๊ะอามะห์ ส านกังานการศึกษาเอกชน

20 15073 นางสาวนูร์ลยัลา   คารี ด.ญ.ฮานีน  คารี โรงเรียนบา้นใหม่พฒันวิทย์

21 15192 นางสาวนินูรอยันี   นิกโุน ด.ช.นินศัรูน   ลอตง โรงเรียนบา้นดอนนา

22 16181 นางอารีนา  บาโล ด.ญ.อุลยา   บาโล โรงเรียนบา้นบาโงกาเซาะ

23 13514 นางรัตนาพร   ยอดวิจิตร ด.ญ.วริศรา   ยอดวิจิตร โรงเรียนบา้นโคกโตนด

24 13514 นางรัตนาพร   ยอดวิจิตร ด.ญ.ธนัยช์นก   ยอดวิจิตร โรงเรียนบา้นโคกโตนด

25 15535 นางกลัสุมา    เบญ็อะห์มดั ด.ญ.นูรีณ    เบญ็อะห์มดั โรงเรียนบา้นควนคูหา

26 16296 นางสาวซารอ    อาแว ด.ช.ซารีฟ   กาเน๊ะ โรงเรียนบา้นค่าย

ประถมศึกษา



ระดบั ล าดับที่ เลขทีส่มาชิก ช่ือ  - สกลุ ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 10482 นางนวลหง   ฉายสุวรรณ์ ด.ช.รัชชานนท ์  ฉายสุวรรณ์ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

2 13259 นางกอลีเยาะ  หะยียนุุ ด.ช.ซิรายดีูน   ดือราแม โรงเรียนบา้นทุ่งโพธ์ิ

3 14538 นางกสัมีนี  สะมะแอ ด.ช.รอมฎอน   สะมะแอ โรงเรียนพฒันศึกษา

4 14324 นางมารียะ๊   ยนุู ด.ญ.นูรีฮนั   ดามะยะ โรงเรียนบา้นยาบี

5 10399 นางวาสนา  คลา้ยหนู ด.ช.สิรวิชญ ์  คลา้ยหนู โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

6 16389 นายมะรอมลีย ์ แวโต ด.ญ.อมานี   แวโต โรงเรียนบา้นดอนรัก

7 11620 นายพยนต ์ พทุธรักษา ด.ช.ภาณุพงศ ์   พทุธรักษา โรงเรียนบา้นเกาะเปาะ

8 19494 นางนายฮูนั  กจิู ด.ช.กอูฟัฎอล   กจิู โรงเรียนประชาอุทิศบา้นโคกม่วง

9 13507 นางชชัฎาพร    สาระพงษ์ ด.ญ.ชวลัรัตน ์ สาระพงษ์ โรงเรียนบา้นมะพร้าวตน้เดียว

10 17179 นางนูหายาตี  ตาหา ด.ญ.ตสันีม   ตาหา โรงเรียนบา้นตรัง

1 14028 นายเจ๊ะฮามิ    หะยีเจ๊ะดาโอะ๊ นายเจ๊ะซูบยัดี     หะยีเจ๊ะดาโอะ๊ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

2 13694 นายอาซอฮา  ปเูตะ น.ส.นศัรียา  ปเูตะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

3 16389 นายมะรอมลีย ์ แวโต นายอนสั   แวโต โรงเรียนบา้นดอนรัก

4 16389 นายมะรอมลีย ์ แวโต นายอลิฟ   แวโต โรงเรียนบา้นดอนรัก

5 13428 นางมารีเยาะ   ดาแม น.ส.การ์ตีณีย ์  ดาแม โรงเรียนบา้นกาแลกุมิ

6 10391 นายยะยา อาบู นายอนนัต ์  อาบู โรงเรียนบา้นดอนนา

1 18000 นางพาฝัน  หนูรอด น.ส.ชนนิกานต ์  หนูรอด โรงเรียนบา้นตรัง

2 13410 นางอรอนงค ์  ไชยนรินทร์ น.ส.ณิชาพร   ไชยนรินทร์ โรงเรียนบา้นปะกาลือสง

3 13259 นางกอลีเยาะ  หะยียนุุ นายศาสตร์ตรา  ดือราแม      โรงเรียนบา้นทุ่งโพธ์ิ

4 13407 นางสารีฟาห์   โตะลู นายมูฮ าหมดัพาซาร์   โตะลู โรงเรียนบา้นคอลอตนัหยง

5 12010 นางจิณทว์รา  นฤมิตชิตนนัท์ นายอนุชิต   นฤมิตชิตนนัท์ โรงเรียนบา้นยาบี

6 17134 นางมารีแย  ลอนิ น.ส.รุสณี   ลอนิ โรงเรียนบา้นเป๊ียะ

7 9256 นางวนัเพญ็ มณีโชติ นายพงศภ์คั   มณีโชติ โรงเรียนกองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง

8 12110 นางเดือนเพญ็  รัตนวิมล นายพลวิชญ ์  รัตนวิมล โรงเรียนบา้นปากบางตาวา

9 14340 นางรัตติยา  สนัหมุด นายชยพล   สนัหมุด โรงเรียนบา้นปากบางตาวา

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

มธัยมต้น



ระดับ ด าลบัท่ี เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 17124 นางสาวซูพียะห์  เจ๊ะยิ ด.ญ อิบตีฮลั  ลาเตะ๊ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

2 13841 นางนารีมนั  เตะ๊ ด.ญ อยัรีน  เตะ๊ โรงเรียนบา้นเคียน

3 17141 นางสาวสุจิตตา  เจ๊ะยอ ด.ญ นิฟิตรีน่า  โตะ๊กบูาฮา โรงเรียนบา้นบางหมู

4 13614 นางสาวซานียา  ดือราแมง ด.ญ นูรฮยัฟาร์  ตาเละ๊ การศีกษาเอกชน อ.ปะนาเระ

5 18478 นางสาวสุภาวดี  วรรณาสน ด.ญ กนกวรรณ  วรรณเสน โรงเรียนบา้นท่าขา้ม

6 13800 นางมาสีเตาะ  อาบู ด.ญ ฟิตรี  อาบู โรงเรียนบา้นกลาง

7 19115 นายอบัดลบาซิตร์  มูเกม็ ด.ช ซลัซาบีล  มูเกม็ โรงเรียนบา้นเตราะหกั

8 19190 นางสาวปาอีซะห์  จินตรา ด.ญ ฟัรฮา  จินตรา โรงเรียนบา้นท่าสู

9 18500 นางรัตติยา  แกว้สวสัด์ิ ด.ญ พิมพว์รี  แกว้สวสัด์ิ โรงเรียนบา้นทุ่ง

1 18746 นายซาฟีอีย ์ ฮาแว ด.ญ มูสฟีเราะห์  ฮาแว โรงเรียนบา้นบางหมู

2 13373 นายอุษมนั  ลีโด ด.ช มูฮมัหมดัอมัรู  ลีโด โรงเรียนบา้นเคียน

3 15718 นางไซนุง  วายี ด.ช นิบดัรู  วายี โรงเรียนบา้นกลาง

4 17125 นางสาวกรีูดา  ลาเตะ ด.ญ นาเดีย  เจ๊ะเตะ๊ โรงเรียนสมบรูณ์ศาสนอิ์สลาม
5 13841 นางนารีมนั  เตะ๊ ด.ญ นสัรียะ  เตะ๊ โรงเรียนบา้นเคียน

6 15721 นางสาวนูรีด๊ะ  สาและ ด.ช มูฮมัหมดัซาฟีอีน  บหูละ โรงเรียนบา้นท่าน ้าตะวนัออก

7 11296 นางสาวธญัชนก  ธญัคุณานนต์ ด.ช ภูวณฎัฐ ์ ภานุวฒันเ์ดชา โรงเรียนบา้นท่าน ้า

8 15718 นางไซนุง  วายี ด.ญ นิบดัรียะห์  วายี โรงเรียนบา้นกลาง

9 13968 นายอนนัทศกัด์ิ  ชูเอิน ด.ญ ศศิธร  ชูเอิน โรงเรียนบา้นทุ่ง

10 17406 นางอาอีเสาะ  มุซายี ด.ช มูฮ าหมดัริฎวาน  มุซายี โรงเรียนบา้นปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

11 13801 นางสาวซากีนะห์  บงุวงั ด.ญ อลัเกาซรั  มะอุเซ็ง โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

1 13841 นางนารีมนั  เตะ๊ ด.ช ฮะลิฟ  เตะ๊ โรงเรียนบา้นเคียน

2 10959 นายสมพร  ทองดุลด า ด.ช ศุภวฒัน ์ ทองดุลด า โรงเรียนวดัมหิงษาราม

3 13932 นางจนัทนา  บญุญถิร ด.ช วชิรวิทย ์ บญุญถิร โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ

4 17220 นางสาวสารูนิง  สาแมง็ ด.ญ นูรซีฮาน  เวาะมะ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

5 17405 นางสาวสาวรีย ์ บงูอ ด.ช ซากิฟ  ยือลาแป โรงเรียนบา้นปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

6 13884 นางสาวจิตรลดา  อินทร์ทอง ด.ช ธาวิน  กฤษณาวฒันา โรงเรียนบา้นพอ่ม่ิง

1 15198 นางสุนี  บญุถาวร น.ส ชนญัชิดา  บญุถาวร โรงเรียนบา้นท่าขา้ม

2 11536 นางจามรี  ถาวรสุข น.ส จิตรภาณี  ถาวรสุข โรงเรียนบา้นบางมะรวด

3 11913 นายนรินทร์  อาจณรงค์ นายนิติธร  อาจณรงค์ โรงเรียนวดัมหิงษาราม

1 8018 นางวิภาวลัย ์ ชุมคง น.ส พิจิตตรา  ชุมคง โรงเรียนบา้นท่าขา้ม

2 16659 นางเนรัญชล  หะมิดง น.ส อซัวานี  หะมิดง โรงเรียนบา้นท่าชะเมา

3 13677 นายมะตอเฮ  สาแมง็ น.ส สูไรยา  สาแมง็ โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ

4 9805 นางอจัฉรา  สีสงแสง น.ส อญัชลี  สีสงแสง โรงเรียนบา้นเคียน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

มธัยมต้น

หน่วย  อ าเภอปะนาเระ



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16818 นายอบัดุลคอเลบ็   สาเมา๊ะ ด.ญ.อามีเราะ  สาเมา๊ะ โรงเรียนบา้นท่าคลอง

2 15626 นางสาวตรีฤทยั   ไชยแพทย์ ด.ญ.ธนัยพร สายโคตร โรงเรียนบา้นสามยอด

3 18245 นายมูอามดัอาดี  แวดอเลาะ ด.ช.ฮาฟิซ แวดอเลาะ โรงเรียนบา้นเกาะตา

4 18324 นางสาวเจะรอซีด๊ะ  เจ๊ะเด็ง ด.ช.เนาวฟ์าล  มะนอร์ โรงเรียนบา้นควนลาแม

5 13190 นางฮายาตี  ดือราแม ด.ญ.ฟัยซียา ดือราแม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

6 17214 นางสุวิมล  กลุชมภู ด.ช.อมัรินทร์ กลุชมภู โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

7 15997 นางสาวสุมาลี    ไชยนุย้ ด.ญ.วริษา  สุขวิชยั โรงเรียนบา้นสามยอด

8 13090 นางสาวไสณีย ์ สาเมาะยโูสะ ด.ช.ดานิช  สาเมา๊ะ โรงเรียนบา้นควนลาแม

1 14684 นางจรินทร์ยา   นาคบตุร ด.ช.การัณยภาส  นาคบตุร โรงเรียนบา้นยางแดง

2 16291 นายธีระวฒัน ์   ศรีวิลยั ด.ช.ธนกร  ศรีวิลยั โรงเรียนบา้นทุ่งยาว

3 11231 นายวิสุทธ์ิ  แวดอเลา๊ะ ด.ญ.ณฐักลุ  แวดอเลา๊ะ โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

4 13528 นางนิดา  สาและ ด.ญ.ฮุสนา  สาและ โรงเรียนบา้นยางแดง

5 17032 นายแวมดัเสากี  ลาเตะ๊ ด.ญ.นูรีซนั  ลาเตะ๊ โรงเรียนบา้นยางแดง

6 18394 นายสุดิน  สล าเหม ด.ญ.นูรลีนา  สล าเหม โรงเรียนบา้นป่าบอน 

7 18324 นางสาวเจะรอซีด๊ะ  เจ๊ะเด็ง ด.ช.นดัมาน  มะนอร์ โรงเรียนบา้นควนลาแม

8 16856 นางอรวรรณ   แก่นจนัทร์ ด.ช.กลวชัร  แก่นจนัทร์ โรงเรียนวดัธนาภิมุข

9 14528 นางออ้มใจ   จองเดิม ด.ญ.กญัญก์มล  จองเดิม โรงเรียนบา้นลอ้แตก 

10 15053 นางธญัชนก   แดงเยน็ ด.ช.ภูวิศ  แดงเยน็ โรงเรียนบา้นคลองชา้ง 

11 14994 นายนาถ   บญุพวง ด.ญ.ชนกนาถ  บญุพวง โรงเรียนวดัภมรคติวนั

12 17113 นางภทัทิรา  ทองเตม็แกว้ ด.ช.ชาญยภุทัร  ทองเตม็แกว้ โรงเรียนจิปิภพพิทยา  

13 11222 นายศราวุธ  เส็นสะนา ด.ญ.ซยัดานี  เส็นสะนา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

14 19351 นางวิมลมาศ  ชินช่วยแรง ด.ช.ภูมิพฒัน ์ ชินช่วยแรง โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา

15 16472 นางรูสมาวานี    ดอเลาะ ด.ช.สลัซาบิล  ดอเลาะ โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์ 

16 14496 นางสาวนุชยานี   มามุ ด.ญ.อาดีละห์  สาเตาะ โรงเรียนบา้นท่าเรือ 

17 17336 นางกาญจนา  สาซู ด.ญ.ราเนีย  สาซู โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

18 13086 นายฟิกรอน  ตาเยะ ด.ช.ชามิล  ตาเยะ โรงเรียนบา้นสามยอด

19 15673 นางซาอีดะห์    บือราเฮง ด.ญ.อรัฮาม  บือราเฮง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ 

20 16046 นางนุสเราะห์   มะโระ ด.ญ.นิญาดา  มะโระ โรงเรียนบา้นควนแตน

21 15874 นางอามีเนาะ    สาแมสารี ด.ช.อาดิล  หะยีตาเยะ โรงเรียนบา้นควนโนรี 

22 17868 นายกามารูดิง  สาเระ ด.ญ.ฮานีฟา  สาเระ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

หน่วย  อ าเภอโคกโพธ์ิ

ก่อนประถม

ประถมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 11831 นายอบัดุลการีม  สาหล า ด.ช.มูฮ าหมดัรอยฮาน  สาหล า โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

2 16064 นางสาวเจ๊ะฮาลิเมาะ   เจะสนิ ด.ช.อิลมี  มะ โรงเรียนบา้นนาคอ้กลาง

3 14474 นางนาซีเราะห์    สารีกามา ด.ช.ชาริฟ  ตาเยะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ  

4 13967 นางฮาสะเมาะ   มูเหลม็ ด.ญ.ฟิฎรี  มูเหลม็ โรงเรียนบา้นควนลาแม  

5 12453 นางซูรีนา  เจ๊ะมิง ด.ญ.ฟาร่า  เจ๊ะมิง โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

6 12448 นางกอมารีเยาะ   เส็นสะนา ด.ช.ซมัซมั  เส็นสะนา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

7 13930 นายตาร์มิซี  เมาตี ด.ญ.นูรอามาลียา  เมาตี โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

8 11222 นายศราวุธ  เส็นสะนา ด.ช.อะฟันดี  เส็นสะนา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

1 15394 นางวนัดี    พรมเรืองโชติ น.ส.อทิตยา  พรมเรืองโชติ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 

2 16476 นางชมยัพร   ศุกรวติั น.ส.ปวีณ์นุช  ศุกรวติั โรงเรียนจิปิภพพิทยา 

3 10205 นางวิสินี  สภาพนัธ์ นางสาวธมวรรณ สภาพนัธ์ โรงเรียนบา้นโคกโพธ์ิ

4 13581 นายสุริยา  ดอเลาะ นายกอซซามาน  ดอเลาะ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

5 14784 นางจารีรัตน ์  ศรัทธารัตน์ น.ส.ชฌา  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนบา้นเกาะตา

6 9078 นายสุชาติ  มงคล น.ส.จิตราวรรณ  มงคล โรงเรียนวดัมะกรูด

7 14049 นายธิติโชติ     เจริญผล นายประกาศิต  เจริญผล โรงเรียนจิปิภพพิทยา

1 10155 นางลดาวลัย ์ คงเดิม น.ส.ชวิศา  คงเดิม โรงเรียนวดันิคมสถิต

2 11245 นางวลยัรัตน ์  อาจณรงค์ น.ส.ปพิชญา  อาจณรงค์ โรงเรียนบา้นเกาะตา

3 12485 นางละมยั  กสิพนัธ์ น.ส.ญาณิศา  กสิพนัธ์ โรงเรียนบา้นยางแดง 

4 11821 นางชะออ้น  อินทร์แกว้ นายณฐัดนยั  เมฆม่วงแกว้ โรงเรียนบา้นนาคอ้กลาง

5 8755 นายสุกรี  คงชู นายสหสัวรรษ  คงชู โรงเรียนสมเด็จหลวงพอ่ทวดฯ

6 9717 นางนิตยา  หะยีลาเตะ๊ น.ส.วณิษฐา  หะยีลาเตะ๊ โรงเรียนบา้นนาเกตุ

7 12205 นางจนัทิพา  บญุรักษา น.ส.สุภาวดี  บญุรักษา โรงเรียนบา้นนาเกตุ 

8 11187 นายประเสริฐ  ขนุทอง น.ส.ปัทมพร  ขนุทอง โรงเรียนบา้นโคกโพธ์ิ

9 18643 นางภานุมาศ  พนูเพียร น.ส.ณฐัวดี  พนูเพียร โรงเรียนบา้นป่าบอน 

10 12453 นางซูรีนา  เจ๊ะมิง น.ส.ฟาติน  เจ๊ะมิง โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

11 5839 นางอมรรัตน ์ บญุมี น.ส.กฤติยา  บญุมี โรงเรียนบา้นนาคอ้เหนือ

12 10496 นางอาลยั  คงพลู น.ส.วิรัญญา  คงพลู โรงเรียนบา้นนาคอ้เหนือ

อุดมศึกษา

มธัยมต้น

มธัยมปลาย



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 19357 นางสาวซ าซียะห์  ยามาสาเร๊ะ เด็กชายมูฮมัหมดัอกัร็อม  บินดือเร๊ะ โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ

2 18332 นายนรเด่น  ดาโอ๊ะ เด็กหญิงนาวาล  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ

3 17547 นางสาวยซัมีน  ยานยา เด็กชายมุชริฟ  ดอรอนี โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

4 14255 นางฮาลีเมา๊ะ   เฮ็งปิยา เด็กชายมูฮมัหมดัอดานิช  เฮ็งปิยา โรงเรียนบา้นอาโห

5 18287 นางอิฟฟัต  กาเดร์ เด็กหญิงดาลีญาร์  กาเดร์ โรงเรียนสะนอพิทยาคม

6 18286 นายอาสมาน  ฮาแว เด็กหญิงอฟัรีน  ฮาแว โรงเรียนสะนอพิทยาคม

7 18609 นางสาวหมะซง  เจ๊ะอุบง เด็กหญิงมุรณี  เปาะยิ โรงเรียนบา้นศาลาสอง

8 14988 นายฮยัยดิีง   สาและ เด็กชายมูฮยัมีน  สาและ โรงเรียนบา้นโคกข้ีเหล็ก

9 15940 นายซาการียา    มะลี เด็กชายอบัดุลวาริส  มะลี โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

10 17924 นางสาวฮาสน๊ะ  นิเดร์ เด็กชายอิคลาศ  เจ๊ะอุบง โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

11 17033 นางสาวซูวารีเยา๊ะ  เจะโซะ เด็กชายดาเนียล  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบา้นระแวง้

1 15795 นางสาวนริศรา    ปะแตบือแน เด็กหญิงอาวาติฟ  พาลีเขตต์ โรงเรียนชุมชนบา้นบือแนปีแน

2 13368 นายซาอีดิน   สาและอารง เด็กหญิงมุมตาซ  สาและอารง โรงเรียนบา้นคางา

3 15555 นายรอมือลี    วายา เด็กหญิงเนาวาล  วายา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52

4 15449 นายมูฮมัหมดั   แวโดยี เด็กหญิงนูรอมันี  แวโดยี โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

5 16943 นางเจ๊ะด๊ะ   ฮะซา เด็กชายมูฮมัหมดันซัรีย ์ ฮะซา โรงเรียนอนุบาลยะรัง

6 14117 นางสาวอาซีเยาะ    อาเล็ม เด็กชายอิมรอน  อาเล็ม โรงเรียนบา้นกระโด

7 18076 นางอาซียะ๊  หะยนีาแว เด็กชายอานสั  กูรุง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52

8 17173 นายสนาน  พนัธ์หีม เด็กหญิงนูรฟาเดีย  พนัธ์หีม โรงเรียนตน้พิกุล

9 18480 นางฮูดา  ยานยา เด็กชายฟรุกอน  ยานยา โรงเรียนสะนอพิทยาคม

10 15405 นางฟาอีซะห์   ยีอ่าซา เด็กชายมูฮมัหมดัอามิล  ยอีาซา โรงเรียนตน้พิกุล

11 13051 นางกอลียะ  ยอีาลี เด็กหญิงนูรูลฟาเดีย  ยอีาลี โรงเรียนบา้นบราโอ

12 17033 นางสาวซูวารีเยา๊ะ  เจะโซะ เด็กชายฎิยาอุดดีน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบา้นระแวง้

13 17033 นางสาวซูวารีเยา๊ะ  เจะโซะ เด็กชายอูฮมัหมดัดานิช  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบา้นระแวง้

14 16253 นางอสัรียา    สะมาลา เด็กหญิงนินาดา  สะมาลา โรงเรียนชุมชนบา้นบือแนปีแน

15 16272 นางรอมละห์   แวนิ เด็กชายนสัรี  แวนิ โรงเรียนบา้นคางา

16 18211 นางเจ๊ะสารีปะห์  ฮะยบีูสู เด็กชายมูฮ าหมดัชาฮิต  ฮะยบีูสู โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ

17 19617 นางอุมูนไอมาน  จะปะกียา เด็กหญิงศอบาฮูลมูนีร  จะปะกียา โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

18 18675 นางคอลีเยาะ  เจ๊ะอุบง เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะเฮง โรงเรียนบา้นกระโด

หน่วย  อ าเภอยะรัง

ก่อนประถม

ประถมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

19 15863 นายสกัรินทร์   วาจิ เด็กหญิงอินอาม  วาจิ โรงเรียนบา้นตน้แซะ

20 17090 นางวนัซาฟินะฮ  สามะอาลี เด็กชายบุญญามีน  สามะอาลี โรงเรียนบา้นอาโห

21 15822 นางซูมยัยะห์    สาและ เด็กหญิงฮุสนา  สาและ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52

22 16382 นางฮาซียะห์  กาแบ เด็กหญิงเกาซรั  กาแบ โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

23 14988 นายฮยัยดิีง   สาและ เด็กชายมูฮมัหมดั  สาและ โรงเรียนบา้นโคกข้ีเหล็ก

24 15232 นางสาวฟารีดะห์    ลือแบซา เด็กหญิงนสัรีน  ลิแต โรงเรียนตลาดนดัตน้มะขาม

1 17955 นายมะรีเป็น  กาซอ เด็กชายฮาดีมีน  กาซอ โรงเรียนบา้นอาโห

2 15169 นายซูลกิฟลี  มูนะ เด็กหญิงซอลีฮะห์  มูนะ โรงเรียนบา้นบราโอ

3 14950 นางวรรณี   แซมะแซ เด็กชายอฟัฟาน  แซมะแซ โรงเรียนบา้นคางา

4 15232 นางสาวฟารีดะห์    ลือแบซา เด็กชายมารูวรรณ  ลิแต โรงเรียนตลาดนดัตน้มะขาม

5 12810 นางรุสนี  จูกอ เด็กชายฟาด้ิล  จูกอ โรงเรียนตลาดนดัตน้มะขาม

6 15787 นางณฐัธิดา   แวฮามะ เด็กหญิงฟาเซีย  แวฮามะ โรงเรียนบา้นบราโอ

7 11856 นางซารูนี  เบญ็แวดาโอ๊ะ เด็กหญิงอสัม่ี  เบญ็แวดาโอ๊ะ โรงเรียนบา้นบูโกะ

8 17364 นางสาวมาศลีนา   สานา เด็กหญิงอีสตีฟา  ฮานา โรงเรียนบา้นศาลาสอง

9 17319 นายอซัมาน  เบญ็หวนัสนิ เด็กชายซาฮร์าน   เบญ็หวนัสนิ โรงเรียนบา้นโคกข้ีเหล็ก

1 14917 นายมาหามะ   เจ๊ะแฮ นายมูฮ าหมดั  เจ๊ะแฮ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

2 16130 นางแวปาตีเมาะ   หะยแีวอุเซ็ง นายแวฮาพนัดี  หะยแีวอุเซ็ง โรงเรียนบา้นบินยา

3 12182 นางมาเรียนี  ลอดิง นายมูฮมัหมดัอามีน  ลอดิง โรงเรียนสะนอพิทยาคม

4 15606 นายมะรูดิง    บระอาซนั นายมูษนันา  บระอาซนั โรงเรียนบา้นบินยา

5 14851 นางสุใบด๊ะ   มะยโูซะ นายมูฮ าหมดัชารีฟ  มะยโูซะ โรงเรียนบา้นคางา

6 13659 นางไซนะ  สาหะ นายอิรฟาน  สาหะ โรงเรียนตน้พิกุล

7 17083 นางฮาสานาห์  ยานยา นายยาซิร  เจ๊ะเละ โรงเรียนบา้นคางา

1 12909 นางภาวนา  ฤทธิไพโรจน์ นางสาวธาดานนัท ์ ฤทธิไพโรจน์ โรงเรียนบา้นตน้แซะ

2 14889 นางนิอารีฟา   บินหะยอีารง นายนคัวตัร  บินหะยอีารง โรงเรียนอนุบาลยะรัง

3 14889 นางนิอารีฟา   บินหะยอีารง นางสาวนิสรีน  บินหะยอีารง โรงเรียนอนุบาลยะรัง

4 15863 นายสกัรินทร์   วาจิ นางสาวบุษเราะห์  วาจิ โรงเรียนบา้นตน้แซะ

5 14066 นางอาซียะ   ปูซู นางสาวบิฌห์ก๊าต  สาและอารง โรงเรียนบา้นอีบุ๊

6 15787 นางณฐัธิดา   แวฮามะ นางสาวฟาดีลา  แวฮามะ โรงเรียนบา้นบราโอ

มธัยมต้น

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14824 นางมารียมั  ดือราขาเดร์ ด.ช.นูรอฟัฟาน  ดือราขาเดร์ โรงเรียนบา้นกูวิง

2 14753 นายวรวฒิุ  ศรีสงเคราะห์ ด.ช.ธรรพณ์ธร  ศรีสงเคราะห์ โรงรียนบา้นปาลสั

3 15361 นางอศัมะ  บารู ด.ญ.อามีนา  มาหามะ โรงเรียนบา้นราวอ

4 15238 นายแวฮาซนั  แวหะมะ ด.ญ.วนัอุลญา  แวหะมะ โรงเรียนบา้นสมาหอ

5 17476 นางสาวอาซียะ๊  ซง ด.ญ.อานิส  สามะ โรงเรียนบา้นน ้าใส

6 16385 นางสาวสมฤดี  น่ิมนุย้ ด.ญ.โอริสา  กระชั้น โรงเรียนบา้นตรัง

7 17233 นางสาวสีตีแลฆอ  เจะโซะ ด.ช.ซูฮยัมี  ผุดารง โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

8 16599 นางสูมยัยะห์   ซาและ ด.ช.มูฮมัหมดัฟาอาร์  มะสะ โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

1 18196 นางสูไฮลา  ยะมะซิ ด.ญ.อูมีมารีสา  มีนา โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

2 12125 นางหาซียะ๊  ฮะนิง ด.ช.กรวิชญ ์ ฮะนิง โรงเรียนบา้นสะก า(ธนัวาศิลป์)

3 18120 นางนูรไอดา  ดามิง ด.ช.ณะอมั  ดามิง โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

4 14964 นางปารีดา  หลงัชาย ด.ญ.ณจัวา  มะ โรงเรียนมายอ(สถิตยภู์ผา)

5 19449 นางสาวลิยานา  มาหะมะ ด.ช.นิบนัดรั  แวนามะกนั โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

6 17065 นางสาวฆอปือเสาะ  ยโูซะ ด.ญ.นูรฟาติน  กาลูปัง โรงเรียนบา้นตรัง

7 14266 นางสารีหมะ๊   แยแล ด.ญ.อารีนา  แยแล โรงเรียนบา้นกูวิง

8 15381 นางมารียะ๊  มูซอดี ด.ช.ซากีรีน  มูซอดี โรงเรียนบา้นเขาวงั

9 18035 นางยารอดะ  วายา ด.ญ.ฮานีฟ  สายสะอิด โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

10 18008 นางนสัรินทร์  ดือเร๊ะ ด.ญ.อาฟีฟะฮ ์ เวาะเยาะ โรงเรียนบา้นแขนทา้ว

11 15381 นางมารียะ๊  มูซอดี ด.ช.อารีฟีน  มูซอดี โรงเรียนบา้นเขาวงั

12 15591 นางนูรูซอมะห์  สะตา ด.ญ.ซูไลฟะห์  สะตา โรงเรียนบา้นน ้าใส

13 16771 นางคอบเซาะ  สาและ ด.ญ.ซลัซาบีลา  สาและ โรงเรียนบา้นกระหวะ

14 18196 นางสูไฮลา  ยะมะซิ ด.ช.มุสตากีม  มีนา โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

15 14993 นางวรรณดี  คงสวสัด์ิ ด.ญ.วชิรญาณ์  คงสวสัด์ิ โรงเรียนมายอ(สถิตยภู์ผา)

16 15854 นางสาราณีย ์ หะยมีะลี ด.ญ.นจัญวา  หะยมีะลี โรงเรียนบา้นกระเสาะ

17 15661 นางพรสวรรค ์ เรืองสง่า ด.ญ.พิมพช์นก  เรืองสง่า โรงเรียนบา้นกูวิง

18 14748 นางวิลาสินี  เจะโด ด.ญ.ดามิซ  เจะโด โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

19 19448 นางสาวรอมีซะห์  เจะโด ด.ช.มุซมัมิล  เจะโด โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

20 18918 นางสาวนูรอยันี  วาเต๊ะ ด.ญ.นจัญมี์  สาเมาะ โรงเรียนบา้นบูเกะกุง

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

หน่วย  อ าเภอมายอ



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13388 นางพนิดา  สุราแม ด.ญ.ฟิตเราะห์  สุราแม โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

2 16903 นายเกษม  มะเกะ ด.ช.มูฮยัมิง  มะเกะ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

3 15804 นายมะสือกือรี  ยะโก๊ะ ด.ช.อิรฟาน  ยะโก๊ะ โรงเรียนกูบงับาเดาะ

4 17671 นางนูรฮูดา  มาหิและ ด.ช.นศัรุลเลาะห์  เจะสนิ โรงเรียนบา้นบูเกะกุง

5 11885 นางจุฑารัตน์  เพชรศรีชาติ ด.ช.ธนกร  เพชรศรีชาติ โรงเรียนบา้นปาลสั

6 19162 นางรอบีบะ๊  มิง ด.ช.อฟัฟาน  มิง โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

7 15548 นางกามารียะ๊  มะลาเฮง ด.ญ.ซูฮาดา  มะลาเฮง โรงเรียนบา้นบูดน

1 15884 นางพาตีเมาะ  กรูตามา นายซุลฟิกรี  กรูตามา โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

2 10199 นางศรีปภสัร์  พงษเ์ดชวฒันาพร นายรินทร์ดนยั  พงษเ์ดชวฒันาพร โรงเรียนบา้นสะก า

3 18820 นางไลลา  อาเก็บอุไร  บวัหลวง นางสาวนิอามาลีนา  บวัหลวง โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

4 17224 นางรัตณา  วิชา นายดาเนียล  วิชา โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

1 12151 นางสีตีสาเร๊าะ  อีแต น.ส.ฮซัละมีย ์ อีแต โรงเรียนบา้นกระหวะ

2 16754 นายมะยโูซะ  มะเละ นายนสัฟ ู มะเละ โรงเรียนบา้นปาลสั

3 12479 นายอบัดุลเลาะเลม  เงา๊ะ นายอบัดุลเราะห์มาน  เงา๊ะ โรงเรียนบา้นกระหวะ

4 15662 นางนสัรีน  ลอจิ นายต่วนอสัรี  ลอจิ โรงเรียนบา้นสมาหอ

5 14937 นางยามารีเยาะ  เจะเลาะ นางสาวพยัรุซ  เจะเลาะ โรงเรียนบา้นแขนทา้ว

ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 14874 นางสาวสุมลมาลย ์ สาแม ด.ช นสัรู  บญุนธานนัท์ สพป.ปน.3

ประถมศึกษา 1 17453 นางสาวมนทิชา  แวซอเหาะ ด.ช มินฮาร์ด  บือราเฮง สพป.ปน.3

มธัยมต้น 1 12424 นางชวนพิศ  แกว้พรหมราช ด.ญ ชวิศา  แกว้พรหมราช สพป.ปน.3

มธัยมปลาย 1 16449 นางสาวฮูมยัดา  หวนัการิม นายนสัรุจน ์ เจะมะ สพป.ปน.3

อุดมศึกษา 1 13671 นายมะลีเพง  โตะหะ น.ส นซันีน  โตะหะ สพป.ปน.3

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 3

มธัยมต้น



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ  - สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 15005 นายแวดาโอะ  สามะ ด.ช.มสัดูกีย ์ สามะ กศน.อ าเภอทุ่งยางแดง

2 16787 นางสาวกาญจนา  ทองสุข ด.ญ.ธญัชนก  เจนวิชชุเมธ กศน.จงัหวดัปัตตานี

3 18823 นางแวนูรินดา  มะแซ ด.ญ.นุรฟาเดีย  มะแซ ว.เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี

4 16245 นางฟาซีลา  ดือเระ ด.ญ.ฮุสนา  ดือเระ กศน.อ าเภอทุ่งยางแดง

5 17552 นางสาวพิมลพทัธ  เบญจสม ด.ญ.ชีรีน  วาเล็ง กศน.จงัหวดัปัตตานี

6 15677 นายชยัวฒัน์  ยอดแกว้ ด.ญ.ปรสา  ยอดแกว้ วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

7 15319 นายสุชิต    แกว้ละ ด.ช.วรากรณ์  แกว้ละ กศน.จงัหวดัปัตตานี

8 18406 นายนูรดิน  หะแว ด.ช.นูรอิชรอฟ  หะแว วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

9 15005 นายแวดาโอะ  สามะ ด.ญ.ซูฮยัยะห์  สามะ กศน.อ าเภอทุ่งยางแดง

10 17210 นางสาวโรสณีย ์ สามะ ด.ญ.นูรูลอุลญา  อาแวกาจิ กศน.อ าเภอหนองจิก

11 15043 นางสาวอานีซะห์  เจะโอะ ด.ญ.อลัยาอ ์ สามิ กศน.อ าเภอมายอ

12 19295 นางสาวซากรัมา  สาและ ด.ญ.โซเบีย  ยหีามะ ว.เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี

13 15730 นางอุมารี    รัศม์ิธฤต ด.ญ.เบญ็จวรรณ์  รัศม์ิธฤต วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

14 15948 นางสาวพารีดะ  ปาเกสาแม ด.ญ.รอยม่ี  รีนิแซ กศน.จงัหวดัปัตตานี

15 17875 นางสาวซารีปะ  สูดี ด.ญ.ฟารดา  แซมะแซ กศน.อ าเภอยะรัง

1 18755 นางเจ๊ะหมะ๊ซง  ดือเระ ด.ญ.นาซูฮา  ลอเสะ กศน.จงัหวดัปัตตานี

2 17009 นายวนัฮูเซ็น  แวยะโก๊ะ ด.ญ.นิฟาเดียร์  แวยะโก๊ะ กศน.อ าเภอยะรัง

3 16561 นางสาวแตเราะห์  สาเมาะ ด.ช.อฟัฟาน  ปาเหะ กศน.อ าเภอมายอ

4 15676 นายมะนอ    มามะ ด.ญ.รินรดา   มามะ วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

5 16123 นางละเมียด  ทองขาว ด.ญ.ณิชกุล  ทองขาว วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

6 19544 นางสาวสุนิดา  หะยกีารี ด.ญ.ตสันีม  อาแวบือซา วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก

7 16960 นางสาวนิสรีน  มูละ ด.ญ.นูรซอฟาร์  สามะ กศน.อ าเภอแม่ลาน

8 18755 นางเจ๊ะหมะ๊ซง  ดือเระ ด.ช.ตอลีบาน  ลอเสะ กศน.จงัหวดัปัตตานี

9 15888 นางสาวนูรียะ๊ห์  หะยบืีอราเฮง ด.ญ.ชีร์รีน  นาแว วิทยาลยัการอาชีพสายบุรี

10 16221 นางสาวซากีเร๊าะ  แซมะแซ ด.ญ.ซรัฟาอ ์ เจะแว กศน.อ าเภอมายอ

11 16246 นางสาวฝาบีล๊ะ  ดอเลาะ ด.ญ.นสัรา  แวกิจิ กศน.อ าเภอทุ่งยางแดง

12 15752 นางสาวชวารี  ช่วยนุกุล ด.ญ.นินาดีญา  ดอเลาะ ว.เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี

13 17555 นางสาวรอปีอะห์  กานุงมิง ด.ญ.ตสันีม ดอเลาะ กศน.อ าเภอยะรัง

14 17549 นางรุสมีนี  คาสเทมูกลั ด.ช.โมฮมัหมดัเราะฝัต  คาสเทมูกลั กศน.อ าเภอมายอ

15 18925 นางสาวทวิตา  จรัสธาดากุล ด.ช.กาจภณ  จรัสธาดากุล วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

หน่วย  เทคนิค/อาชีวะ/กศน./มอ./ว.ชุมชน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ  - สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

16 14598 นายชิตคุณ  ศุภกุล ด.ช.กิตติภพ  ศุภกุล วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก

17 17654 นายกูดิง  เสะอุเซ็ง ด.ช.ต่วนอามีน  เสะอุเซ็ง วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

18 15324 นางญสัมิน   ดายะ ด.ญ.นาซูฮา  ดายะ กศน.อ าเภอยะหร่ิง

19 18822 นายโสภณ  จนัทร์เพชร ด.ช.อะซาน  จนัทร์เพชร กศน.จงัหวดัปัตตานี

20 15955 นางสาวดวงสมร  ราโอบ ด.ช.ฟาฎิล   เจ๊ะเต๊ะ วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

21 15389 นายฮมัดนั     ยะโกะ ด.ช.มูฮมัหมดัซารีฟ    ยะโกะ กศน.อ าเภอทุ่งยางแดง

22 16420 นางณฐัชานนัท ์ แกว้ทรายทอง ด.ญ.ณฐัศรัณย ์ เอ่ียวสกุล วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

23 15045 นางอสัมา  บากา ด.ช.อมัซรั บากา กศน.อ าเภอมายอ

24 15038 นางทิวา  พนัธ์วงศ์ ด.ช.ศุภกร  พนัธ์วงศ์ กศน.จงัหวดัปัตตานี

1 19668 นายสญัชยั  เหร่าหมดั ด.ช.รอมฎอน  เหร่าหมดั วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก

2 17552 นางสาวพิมลพทัธ  เบญจสม ด.ญ.มรัมารีน  หะยสีามะ กศน.จงัหวดัปัตตานี

3 17398 นางสาวสากีนี  สาแมง็ ด.ช.อสัรีย ์ อบัดุลเล๊าะ กศน.อ าเภอยะหร่ิง

4 17008 นางนูรียะ  สะรีเดะ ด.ญ.นุรฟาร์ติน  สะรีเดะ กศน.อ าเภอยะรัง

5 16947 นายปรัชญา  ฮัว่เจียม ด.ช.อฟัฮมั  ฮัว่เจียม กศน.จงัหวดัปัตตานี

6 15955 นางสาวดวงสมร  ราโอบ ด.ช.ฟฎุยัล ์ เจ๊ะเต๊ะ วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

7 11134 นายการุณย ์  บุบผะเรณู ด.ช.กรวิชญ ์  บุบผะเรณู วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

8 15640 นายปรีชา  เวชศาสตร์ ด.ช.ณชนก  เวชศาสตร์ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

1 14862 นางจินดา  คุณชล นางสาวลาติณ  คุณชล กศน. อ าเภอโคกโพธ์ิ

2 17650 นายสมชาย  มะยิ นางสาวนาเดียร์  มะยิ ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพฯ

3 15291 นางสาวฮาฟีหล๊ะ   หะยบีากา นายมุสลิม  ดอเลาะ กศน.อ าเภอยะหร่ิง

4 15324 นางญสัมิน   ดายะ นางสาวอานิส  ดายะ กศน.อ าเภอยะหร่ิง

5 10714 นางอรวี  ใจบนัทดั นางสาวอตินุช ใจบนัทดั วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

6 19170 นายมูฮมัมดัอุสนี  มะเซ็ง นายยพุรีย ์ มะเซ็ง กศน.อ าเภอยะรัง

1 15951 นางมาดีละห์  ซูเด็ง นายซอฟวาน  ดอเล๊าะ กศน.อ าเภอไมแ้ก่น

2 15640 นายปรีชา  เวชศาสตร์ นายเทพรักษ ์ เวชศาสตร์ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

3 18386 นางณฐัฐาพร  ส านกัเหยา นายณฐัปวินท ์ ส านกัเหยา วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

4 9776 นายนวรัตน์  แกว้ขาว นายณภทัร์  แกว้ขาว วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

5 15890 นายอ าพล  ศรีเกรียน นางสาวศิรินภา  ศรีเกรียน วิทยาลยัการอาชีพสายบุรี

6 15730 นางอุมารี    รัศม์ิธฤต นายธนกร  รัศม์ิธฤต วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

7 11877 นางน ้าออ้ย  มะลิสุวรรณ นางสาวพชัราภรณ์  มะลิสุวรรณ กศน. อ าเภอโคกโพธ์ิ

8 15004 นางสุจินตนา   ตรงประสิทธ์ิ นางสาวดลยา  เวชโช กศน.อ าเภอยะหร่ิง

9 11384 นายเมง้  แววสุวรรณ ปราเมษฐ์  แวสุวรรณ วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

มธัยมต้น

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

ประถมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18019 นางเปรมฤดี  แกว้ศิริ ด.ช.พสักร  แกว้ศิริ โรงเรียนวดัป่าสวย

2 17543 นางพรรณ์นี  เขียวจนัทร์ ด.ญ.พิชญาวี  เขียวจนัทร์ โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

3 16306 นางฟาตีเมาะ    สา ด.ช.อีหม่าน  สา โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

1 13398 นางโยวารียะ๊    ตาเละ ด.ญ.มยัซาน  ตาเละ โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

2 13398 นางโยวารียะ๊    ตาเละ ด.ญ.มยัซูรี  ตาเละ โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

3 13237 นางสาวกรรณิกา  อนิสงค์ ด.ญ.ญาณิศา วิวชันะ โรงเรียนบา้นตนัหยง

4 15991 นางนูรีซนั    สะหะ ด.ญ.มยัซาร่า  ยปุูลา โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

5 13892 นายมูหามะรอซี  มะเส็ง ด.ญ.ลียานา  มะเส็ง โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

1 16341 นางพิมลนาฏ   มุกดาหาร ด.ญ.วิยะดา  มุกดาหาร โรงเรียนวดับุพนิมิต

2 18156 นางรอหิมะ๊  กาซอ ด.ญ.อคัมาร์  กาซอ โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย

3 12555 นายวิรัช  ขวญัทอง ด.ญ.วิริสรา  ขวญัทอง โรงเรียนแม่ลานวิทยา

1 13779 นางชนก   ตนัธิวฒุ นายอติวิชญ ์ ตนัธิวฒุ โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

2 19530 นางรอกิเยา๊ะ  หะยสีาเมาะ น.ส.ฮยัฟะ  มะเส็ง โรงเรียนบา้นโคกเหรียง

3 16060 นางอุไรมะ๊    กะลูแป นายอาฟานดี  กะลูแป โรงเรียนบา้นปลกัปรือ

อุดมศึกษา 1 13437 นางกาญจนา    สุขจนัทรา นายธนวรรณ  สุขจนัทรา โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย

ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 16913 นางสาวอสัวาณี    โฆ ด.ญ.ขวญัพิชชา   นิแมเราะ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ

ประถมศึกษา 1 13019 นางเสาวคนธ ์ ตั้งภูริ ด.ช.ปฤษฎี   ตั้งภูริ หกับญัชีธนาคาร

มธัยมต้น 1 12292 นายจารึก  แกว้แสงอ่อน ด.ญ.บญุยวีย ์  แกว้แสงอ่อน พระพทุธศาสนาจงัหวดัปัตตานี

มธัยมปลาย 1 11172 นายสุริเยนทร์  แดงนุย้ น.ส.วณิชชา  แดงนุย้ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ

อุดมศึกษา 1 11172 นายสุริเยนทร์  แดงนุย้ นายธนกฤต  แดงนุย้ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ

หน่วยตัดโอน

มธัยมต้น

หน่วย  อ าเภอแม่ลาน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มธัยมปลาย



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 19169 นางยามีล๊ะ  โซ๊ธซูมะ ด.ช.ซามิล  โซ๊ะซูมะ โรงเรียนสายบุรี"แจง้ประชาคาร"

2 15521 นางรอหานี   เจะซอ ด.ช.นาดิม  เจะซอ โรงเรียนสายบุรี"แจง้ประชาคาร"

3 18052 นางสุวิมล  สาและ ด.ช.ฟาริส  สาและ โรงเรียนสายบุรี"แจง้ประชาคาร"

4 16278 นางฟารีดาห์    จ้ิวจวบ ด.ช.นาศิรุดดีน  จ้ิวจวบ โรงเรียนบา้นเจาะกือแย

5 19451 น.ส.ซาฮาเราะ  เจะยิ ด.ญ.อามิล  เจะเตะ โรงเรียนชุมชนบา้นแป้น

6 15909 นางสาวซูรัยนี     วานิ ด.ญ.ซฮัน่า  มะสาเมา๊ะ โรงเรียนบา้นป่าม่วง

7 18454 นายฮารีฟ  สาแล ด.ช.อลัฟาคิน  อาลีอิสเฮาะ โรงเรียนบา้นทุ่งเสด็จ

8 18293 นายพาริด  เจะแว ด.ญ.ซุลฟา  เจะแว โรงเรียนบา้นบือเระ

9 16285 น.ส.อามีเนาะ  ดะกา ด.ช.อิคลาส  แมเราะ โรงเรียนบา้นลานชา้ง

1 12282 นายปัญญา  นิมะ ด.ช.นิฮาฟีส  นิมะ โรงเรียนบา้นบน

2 16594 น.ส.ฟารีดะ  ดอสะ ด.ญ.อฟันาน  ทรงศิริ โรงเรียนบ ารุงมุสลีมีน

3 16581 น.ส.นาซีเราห์  เบญจมนสักุล ด.ญ.วลัซาบีล่าร์  เบญจมนสักุล โรงเรียนบา้นทุ่งเสด็จ

4 17869 นางรุสลีฮา  สะตา ด.ช.มุคลิศ  สะตา โรงเรียนชุมชนบา้นละหารมิตรภาพท่ี 113

5 17190 นายอิสามะแอ  มูมิง ด.ช.อิห์ซาน  มูมิง โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง

6 18258 นางซลัมียะห์  แวอุเซ็ง ด.ญ.มุชริฟะฮ  บินอศัมะอี โรงเรียนบา้นจ่ากอง

7 16883 น.ส.ดาว  หะยอีาบูบากาด ด.ญ.อลัวานี  สะหลง โรงเรียนบา้นป่าม่วง

8 14582 น.ส.รอฮานา  เจะโด ด.ญ.อิบติฮาจญ ์ ตาเฮล โรงเรียนบา้นกาหงษ์

9 13172 นายรอฮีม  อีแต ด.ช.ชารีฟ  อีแต โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง

10 18521 นายซามนัลี  มูละ ด.ช.ตสัลีมีน  มูละ โรงเรียนบา้นช่องแมว

11 12417 นายเชาวลิต  เพช็รหวล ด.ช.ลุตฟีย ์ เพช็รหวล โรงเรียนชุมชนบา้นละหารมิตรภาพท่ี 113

12 18312 นางศิริรัต  สุขเกษม ด.ช.กนัภยั  สุขเกษม โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส (เสาร์อุทิศ)

13 16285 น.ส.อามีเนาะ  ดะกา ด.ญ.อนันูร  แมเราะ โรงเรียนบา้นลานชา้ง

14 12741 นางแมมูเนาะ  กีต่ิง ด.ญ.ฟีราณีย ์ กีต่ิง โรงเรียนบา้นลานชา้ง

1 15106 น.ส.ฮายาตี  มะแซ ด.ญ.ตอยบีะห์  ดือราแม โรงเรียนบา้นบน

2 16618 นายการิง  อาแว ด.ญ.นูรูลอิหสาน  อาแว โรงเรียนชุมชนบา้นบางเก่า

3 16580 นางซามีร่า  ยามา ด.ช.นาอีม  ยโูซะ โรงเรียนบา้นจะเฆ่

4 16578 นางมารียนันี  โตะเละ ด.ช.อินซอฟฟาน  โตะเละ โรงเรียนบา้นพอเหมาะ

5 14526 น.ส.โสภา  หงะหงอ ด.ญ.กิสมีนา  ปาทาน โรงเรียนบา้นทุ่งกินนร

6 14310 นางมูรณี  สาแล๊ะ ด.ช.ฟารุก  สาแล๊ะ โรงเรียนบา้นตะบิ้ง

7 18052 นางสุวิมล  สาและ ด.ญ.ฟาฏิน  สาและ สพม.15 รร.สายบุรีแจง้

8 2909 นายวิชยั  เสียงดงั ด.ญ.ปาริสรา  เสียงดงั บ.โครงการ เขต 3  (สายบุรี)

หน่วยอ าเภอสายบุรี

ก่อนประถม

มธัยมต้น

ประถมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13753 นายฮาแว  โตะยาแล น.ส.อามีนี  โตะยาแล โรงเรียนบ ารุงมุสลีมีน

2 12558 นางฮสันะห์  สแตปุเตะ นายมูฮมัหมดัอมัมาร์  สแตปุเตะ โรงเรียนศาสนศึกษา

3 9268 นายมะยโูซะ  เบญ็เจ๊ะวนั น.ส.นูซูวนั  เบญ็เจ๊ะวนั โรงเรียนบา้นปายอ

4 17394 นางซุไฮดา  สาแม น.ส.ซานูรี  สาแม โรงเรียนบา้นละหาร

5 15455 นางคอไซมะห์  ยโูซะ น.ส.อิฟฟัต  ยโูซะ โรงเรียนบา้นโตะบาลา

1 16260 นายอบัดุลการมิ  แวสาเร๊าะ นายฮยัซาน  แวสาเร๊าะ โรงเรียนบา้นลานชา้ง

2 11306 นางนฤษร  อโนทยัสถาพร น.ส.ฐิตาพร  อโนทยัสถาพร โรงเรียนสายบุรี"แจง้ประชาคาร"

3 13961 นางพิชญสิ์นี  แซ่อ่อง นายธนวิชญ ์ แซ่อ่อง โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส (เสาร์อุทิศ)

4 9042 นางชฎาธาร  หลง นายนสัรัน  หลง โรงเรียนกะลาพอ

5 16213 นางเจะมาเรียม  กีอีมอ นายโยฮนั  กีอีมอ โรงเรียนชุมชนบา้นมะนงัดาล า

6 13757 นายอาริ  แกมะ น.ส.นูรมี  แกมะ โรงเรียนบ ารุงมุสลีมีน

7 13941 นางจุฑารัตน์  ส้ินกั้ง นายทีปกร  ส้ินกั้ง โรงเรียนวดัโบกขรณี

ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18776 นางอาซีซ๊ะ     ยหีะมะ ด.ช.อบัดุลการีม   ยหีะมะ โรงเรียนบา้นมะนงัยง

2 18743 นายอบัดุลเลาะ   เจ๊ะและ ด.ช.ซากีรีน   เจ๊ะและ โรงเรียนบา้นแลแวะ

1 17306 นางมือลาตี   แซะอามา ด.ช.อซัรอน    แซะอามา โรงเรียนบา้นปากู

2 18530 นางซีกีหยะ๊    สาแลมะ ด.ช.ซูดยัซี    สาแลมะ โรงเรียนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว

3 17028 นางนูรีหยะ๊    เจ๊ะซอ ด.ญ.นจัญมี์ย ์  มาหลง โรงเรียนบา้นน ้าด า

4 17863 นายมาหามะ  เจะนิ ด.ญ.ปัตมา   เจะนิ โรงเรียนภกัดีวิทยา

5 15687 นายมะตือมีย ี  สาหะ ด.ญ.นสัเฟียร์   สาหะ โรงเรียนบา้นตือเบาะ

6 10336 นายอะห์มดั   เจ๊ะดาโอะ ด.ช.รุสดาน  เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนบา้นพิเทน

7 14524 นางสาวพารีดะห์   อีแต ด.ช.นิสเนาวฟั์ล  หามะ โรงเรียนบา้นแลแวะ

1 15519 นางมารีนี    อาแว ด.ช.มุมีน    อาแว โรงเรียนบา้นมะนงัยง

2 18743 นายอบัดุลเลาะ   เจ๊ะและ ด.ญ.ซาวานีย ์   เจ๊ะและ โรงเรียนบา้นแลแวะ

3 13578 นายมะราวี   สาบา นายซูฟียนั  สาบา โรงเรียนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว

1 10295 นางสาวชลลดา  แกว้มาก นายภควตั   สุขใส โรงเรียนบา้นตะโละแมะนา

2 16990 นางสาวอานีซะ   ซาฮา นายอดินนั   อาลี โรงเรียนบา้นน ้าด า

1 9793 นางหสัหนะ    สะแตยี นางสาวชะรีฟะห์   สะแตยี โรงเรียนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว

2 17101 นางมาดาริยะ๊   เจ๊ะมะ นางสาวนูรเจนนี   เจ๊ะมะ โรงเรียนบา้นแลแวะ

ประถมศึกษา

มธัยมต้น

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วย  อ าเภอทุ่งยางแดง

มธัยมปลาย

ก่อนประถม

อุดมศึกษา



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14920 นางฝารีด๊ะ   รอเกต ด.ช.ฟาดิล   ลาเตะ โรงเรียนบา้นโลทู

2 19392 นางยลิูตา    เงาะ ด.ช.ฟารูก   เงาะ โรงเรียนบา้นโลทู

3 18690 นายมะหะหมดัสุกรี   อีซอ ด.ญ.นูรนาเดีย   อีซอ โรงเรียนบา้นอุแตบือราแง

1 18252 น.ส.ซาวียะ๊   เซ็งสะ ด.ญ.ซอฟีนาซ   สมาแอ โรงเรียนวงักะพอ้พิทยาคม

2 14645 นายฟาอิส    โดรอนิง ด.ช.มูฮมัหมดัอิรฟาน  บูร โรงเรียนบา้นบาโงยอืแบง็

3 16277 นางสาวนูรฮาซานา  ปูลา ด.ช.นสัรี    ปูลา โรงเรียนบา้นปล่องหอย

4 17623 นายซูฟรอน    สะนิ ด.ช.ภาณุมาศ   สะนิ โรงเรียนบา้นปล่องหอย

5 16462 นางนุรฮายาตี    แมเราะ ด.ญ.อสัมา    บูรอดียา โรงเรียนบา้นมือลอ

6 16875 นางพาตีเมาะ   หิแต ด.ช.อาซาน   หิแต โรงเรียนบา้นโลทู

1 16304 นางสาวนูรฮายาตี  ยะโต๊ะ ด.ญ.นุรฟาติน   ดะกา โรงเรียนวงักะพอ้พิทยาคม

2 12321 นางฟาตีมา   เจ๊ะแมง็ ด.ช.อาริฟ    บาดา โรงเรียนบา้นปล่องหอย

1 12932 นางหทยัวรรณ   สะนิ นายดลรัช  สะนิ โรงเรียนบา้นมือลอ

2 14920 นางฝารีด๊ะ   รอเกต นายจีฮาน  ลาเตะ โรงเรียนบา้นโลทู

1 10278 นางอาสิมา   แลมีซอ นายซฟัรัน   แลมีซอ โรงเรียนบา้นกะรุบี

2 15314 นางซาอีดะห์   ดอแมง็ นายมูฮ าหมดัลุตฟี   วาจิ โรงเรียนบา้นมะกอ

ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14870 นางอาตีกะห์  มะดาโอะ ด.ญ.มสัรานี   สาและ โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

2 16258 นางสุภาพร   มาลายา ด.ช.อามีน    ยอดิง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

3 16952 น.ส.รอฮานี   อาแว ด.ช.อฟัฟาน   กลามอ โรงเรียนบา้นปลกัแตน

1 17393 นางมะห์ฟเูสาะห์  สนิ ด.ญ.นจัวา    สนิ โรงเรียนบา้นกระจูด

2 16952 น.ส.รอฮานี   อาแว ด.ช.รอมซี   กลามอ โรงเรียนบา้นปลกัแตน

3 14254 นางนิตยา   วิจิตร ด.ญ.วชิรญา  วิจิตร โรงเรียนวดัสารวนั

4 14251 นางสุไรยา   หวงัชยั ด.ญ.ณฐัธยาน์   หวงัชยั โรงเรียนบา้นรังมดแดง

5 18926 นางฆอมซ๊ะห์  ฮะยสีะแม ด.ญ.นูรฟิรดาวส์   สาแมง โรงเรียนบา้นโคกนิบง

6 18236 นางลาตีพะ   มะนิ ด.ช.อามีน  มะนิ โรงเรียนบา้นโคกนิบง

1 17635 นางอิงอร  นิลประเสริฐ ด.ญ.เกศิณี   นิลประเสริฐ โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

2 16041 นางซูไหลนั   การีแมง ด.ช.ฮารีส  การีแมง โรงเรียนบา้นรังมดแดง

3 9433 นางสุนีย ์   ลอมา นายอิรฟาน  ลอมา โรงเรียนบา้นท่าชา้ง

4 16252 นางมุมีนะห์   ดอเลาะ ด.ญ.นูรุลฮูดา   ดีเยาะ โรงเรียนบา้นรังมดแดง

1 17806 น.ส.หมะหานี   มิเหาะ นายอซัลาน  สแม โรงเรียนบา้นรังมดแดง

2 17635 นางอิงอร  นิลประเสริฐ นายภาคิไนย    นิลประเสริฐ โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

อุดมศึกษา 1 9433 นางสุนีย ์   ลอมา นางสาวฟาฎิน    ลอมา โรงเรียนบา้นท่าชา้ง

ก่อนประถม

มธัยมต้น

มธัยมปลาย

ประถมศึกษา

ประถม

มธัยมต้น

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วย  อ าเภอไม้แก่น

หน่วย  อ าเภอกะพ้อ

ก่อนประถม



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 17268 ส.อ.นิวฒัน ์ สวสัดิภาพ ด.ญ นิกสัมีย ์ สวสัดิภาพ สพป.ปน.เขต1

2 17686 นายมูฮ ามดั  ประจนั ด.ช ฟาคิร  ประจนั สพป.ปน.เขต1

1 17321 นางยินดี  กงัสงัข์ ด.ญ กฤตยา  กงัสงัข์ สพป.ปน.เขต1

2 17015 นางเนาวรัตน ์ จนัทร์วราพร ด.ช ณภทัร  จนัทร์วราพร สพป.ปน.เขต1

มธัยมต้น 1 9842 นางพยอม  ดีทองอ่อน ด.ญ ปะการัง  ดีทองอ่อน สพป.ปน.เขต1

มธัยมปลาย 1 12466 นางอรนุช  เก้ือพิทกัษ์ นายวรัญญู  เก้ือพิทกัษ์ สพป.ปน.เขต1

1 9335 นางฟารีดา  ดอเลาะ นายอาพนัดี  มะเกะ สพป.ปน.เขต1

2 12252 นายตูวนัอารง  ยีบากา น.ส อารีนา ยีบากา สพป.ปน.เขต1

3 10994 นายวิศิษฐ ์ พิทกัษล์าวลัย์ น.ส ซาฟียะห์ พิทกัษว์ลัย์ สพป.ปน.เขต1

ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ  - สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 18697 นางสาวกาญจนา   ศรีวิราช ด.ช.ชานนท ์  ชิณวงศ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปากน ้า

1 14133 นางวลยัพร   สุวรรณยหุะ ด.ญ.ปัญญลกัษณ์   ชยัรัตน์ เทศบาล 5

2 13321 นางสวรส  สุวรรณขาว ด.ญ.ชญาภา  สุวรรณขาว เทศบาล 2

3 16050 นางอิสฟาฮานี    ศรีตุลาการ ด.ช.มูฮ าหมดัอิซซุดดีน ศรีตุลาการ เทศบาล 1

4 18678 นางพชัรี  เยน็แจ่ม ด.ช.ณฐัธนาฒย ์  เยน็แจ่ม ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปากน ้า

1 18175 นางชุลีวนัท ์ หนูทอง ด.ช.กานตท์อง   หนูทอง เทศบาล 4

2 15253 นางนูรณีย ์   เจ๊ะเตะ๊ ด.ช.เจ๊ะโยฮารีย ์  เจ๊ะเตะ๊ เทศบาล 3

3 11140 นายสมบติั  สุระค าแหง น.ส.นูรฮูดา   สุระค าแหง เทศบาล 3

1 12729 นายมะดาโอะ  มะมิง น.ส.นิสรีน   มะมิง เทศบาล 2

2 16426 นางไพรินทร์  บญุพลอย นายพทัธรพล   เจ๊ะเตะ๊ เทศบาล 5

3 16428 นางจนัทนา  หยีดาโอะ น.ส.นุสรีนา   หยีดาโอะ เทศบาล 5

1 12729 นายมะดาโอะ  มะมิง น.ส.ฟัตมา   มะมิง เทศบาล 2

2 10015 นางพนิดา  นาวาทอง น.ส.อาฑิตา   นาวาทอง เทศบาล 5

3 9053 นางธิยาพร  สุวรรณยหุะ นายปัณณวฒัน ์ สุวรรณยหุะ เทศบาล 5

4 11604 นางบงกช  ยวุชิต น.ส.กษมน  ยวุชิต เทศบาล 5

มธัยมปลาย

ประถมศึกษา

อุดมศึกษา

หน่วย  เทศบาลเมือง

ประถมศึกษา

อุดมศึกษา

มธัยมต้น

ก่อนประถม

หน่วยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 1



ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกัด/หน่วย

ก่อนประถม 1 18342 นางสาวอนิสา  ดาโอะ๊ ด.ญ วีอาร์ม  สิเดะ สพป.ปน.2

ประถมศึกษา 1 11740 นางซลัมา  มะเกะ ด.ญ ศิริน  มะเกะ สพป.ปน.2

มธัยมต้น 1 10302 นายสุธน  บญุรอด ด.ช เตวิช  บญุรอด สพป.ปน.2

มธัยมปลาย 1 11363 นางสมบรูณ์  แซ่ล่ิม นายธนัโตชน  บญุมีโชติกลุ สพป.ปน.2

อุดมศึกษา 1 9524 นายอนนท ์ อุ่นอก นายพงศส์ถิต  อุ่นอก สพป.ปน.2

ระดับ ล าดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ  - สกุล ช่ือบุตร สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13152 นางอมัพร  แสะเมาะ ด.ญ.ซุวา  แสะเมาะ โรงเรียนเทศบาลบา้นกาหยี

2 17371 นางองัคณา ม่วงแกว้ ด.ญ.ปวนัรัตน ์ ม่วงแกว้ โรงเรียนท.2 บา้นปากน ้า 

3 18615 นายอาหะมะ  สะนิ ด.ช.มูฮมัหมดัคอยรน  สะนิ โรงเรียนเทศบาลบา้นกาหยี

1 19044 นายอบัดุลเลาะ  มะยโูซะ ด.ญ.รุสมีนี  มะยโูซะ โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั  

2 17885 นางรอฮียะห์  สะมะแอ ด.ญ.ตยัซีร  สะมะหอ โรงเรียนเทศบาลปาตาตีมอ

3 18636 นางษุฮยัลีย ์ กมูะ ด.ญ.กอูดัลีนา  กมูะ โรงเรียนเทศบาลบา้นอุเมะ

4 16377 นางผสุดี   หะยีมะสาและ ด.ญ.อรปรียา  หะยีมะสาและ โรงเรียนเทศบาลบา้นกาหยี

5 17402 นายอฐัพนธ์ิ  คงส าเร็จ ด.ช.ธีรภทัร  คงส าเร็จ โรงเรียนเทศบาลบา้นกาหย ี

มธัยมต้น 1 17817 นางสาวรีบีฮนั  เจะอารง ด.ญ.นสัรีน  ราโอบ โรงเรียนเทศบาลบา้นบางตาหยาด

1 17885 นางรอฮียะห์  สะมะแอ น.ส.ฟิรฟัต  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาลปาตาตีมอ

2 16728 นางแวรุสนี   ศกัด์ิศรีพงศธร น.ส.นูรฟาร่าห์  ศกัด์ิศรีพงศธร โรงเรียนเทศบาลบา้นบางตาหยาด

1 17139 นางฟาซียะห์  นาวาฮาซนั นายวลัริซก ์ นาวาฮาซนั โรงเรียนเทศบาลปาตาตีมอ

2 10145 นางจีรนนัท ์ อนรรฆธนะกลุ นายภูเบศวร์  อนรรฆธนะกลุ โรงเรียนเทศบาลบา้นกาหยี

ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั

ประถมศึกษา

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่ไป

ประกาศ   ณ  วนัท่ี     26    มิถุนายน    พ.ศ.   2562

(นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร)

หน่วยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 2

หน่วยเทศบาลตะลุบัน

ก่อนประถม


