ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูปัตตานี จากัด
ที่ 19 / 2563
เรื่อง รายชื่ อผู้ได้ รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2563
....................................................................................................................................
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด ที่ 17/2563 เรื่ อง การให้ทนุ ส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําปี 2563 บัดนี้ สหกรณ์ฯได้ดาํ เนินการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิ ก ประจําปี 2563 เสร็ จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 65 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด
จึงขอประกาศรายชื่ อผูท้ ี่ได้รับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2563 ดังต่อไปนี้

หน่ วย อาเภอเมืองปั ตตานี
ระดับ

ก่ อนประถม

ที่ เลขที่สมาชิก

ชื่อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )

ชื่อบุตร

สั งกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน

1

16549 นางฟาติน กาลิม

ด.ญ.ร็ อฟฟา กาลิม

โรงเรี ยนบ้านกาฮง

2

15427 นางไอนิง เจ๊ะเหลาะ

ด.ญ.อัลญา เจ๊ะเหละ

โรงเรี ยนบ้านตันหยงลุโละ

3

18849 นางสาวไอนี จาจา

ด.ญ.อัลยา มูฮิ

4

19227 นางชลธิ รา สุมารสิงห์

ด.ญ.ณัฐทิตา สุมาเสาท์

5

13909 นางลลนา แวสะแม

ด.ช.อับดุลเราะมาน แวสะแม

โรงเรี ยนจงรักสัตย์วิทยา

6

16368 นางนูรีนา แวดือเระ

ด.ญ.นูฮารี แวดือเระ

โรงเรี ยนจงรักสัตย์วิทยา

7

13789 นางสาวโนรี ซนั อุมา

ด.ญ.ฟาเซีย หะยีแวฮามะ

8

17234 นางสาวยูรียะ๊ แมเราะ

ด.ญ.อานิส เจ๊ะมะ

โรงเรี ยนธรรมพิทยาคาร

9

12464 นางยารอนา เจะแวนิ

ด.ช.นัศรู น เจะแวนิ

โรงเรี ยนบ้านคลองมานิ ง

10

17218 นางสาวสารี นา วาจิ

ด.ช.นาอีม มาแกง

โรงเรี ยนบ้านบางปลาหมอ

11

17237 นางสาวอรดี ฤทธิชยั

ด.ญ.พชริ ญญา หลังยาหน่าย

โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ

12

17951 นางสาวอิบฏีซาม หะยีเจ๊ะนะ

ด.ญ.นาดาย์ เจะปิ

โรงเรี ยนผดุงศาสน์วิทยา

13

18438 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง

ด.ญ.อัฟรี น อาแวยานิง

โรงเรี ยนจงรักสัตย์วิทยา

14

14272 นางมาลาตี ปอซอตี

ด.ช.วันมุคลิส ปอซอตี

โรงเรี ยนบ้านกอแลบีเละ

15

19916 นางสาวฟาตีฮนั สุหลง

ด.ญ.นูรฟิ ตรี มะ

โรงเรี ยนดารุ ลบารอกะฮ

โรงเรี ยนจงรักสัตย์วิทยา
การศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี

การศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี

ระดับ

ประถม

ที่ เลขที่สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

16243
12893
17385
17188
16411
15621
18887
11706
14679
19546
14204
19510
12314
18438
15094
16992
16358
17072
11903
18041
18895
17387
18986
12223
15437
15601
15219
17695
17118
17118
16559
15222
19233
1531
18207
17823

ชื่อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางนาเดีย ใจสมุทร
นางทิศารัตน์ อูเซ็ง
นางสาวปวิณี ปาแซ
นางอัญญรัตน์ หลีเส็น
นางซูรียาตี อัศศอลีฮนั
นางแวมัซนะ หะยีแวสะแลแม
น.ส.ตูแวนุสตารี นา ไซดอูเซ็ง
นางสุวิมล มหะมะ
นายซาการี ยา สือนิ
นางสาวอาแอเสาะ อีปง
นายพงศ์ศกั ดิ์ เหล่าเจริ ญสุข
นายอับดุลเลาะ สามะ
นายนัสริ นทร์ บารู
นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง
นางนิรญา โต๊ะมิง
นางสาวซูรายา สาวัน
นายอีซอ ยูโซะ
นางสาวมารี แย โตะ
นางสาวนิเมาะ นิกูโน
นางสาวฮาซียะ ตะเย๊าะ
นายรอสดี แวกาจิ
นางสาวนูรียา มะมิงจิ
นางแวสาลีฮะ ตูหยง
นางนิโรสณี นิสะแม
นางสาวสุนิษา พุทธแสง
นายอับดุลลอฮ แวบูละ
นางสาวลภัสรดา แซ่อุย้
นางนูรียะ๊ ดือเระ
นางสาวนูหรี หย๊ะ หมัดอะดํ้า
นางสาวนูหรี หย๊ะ หมัดอะดํ้า
นางอารี ตา มะปาเซ
นางสาวนิสรี น หะยีกือจิ
นางสาวราณี ปริ งทอง
นางขวัญใจ ไกสุธรรม
นางสาวอาซี บือสา
นางสาวรอบีอะห์ หะยีนาแว

ชื่อบุตร
ด.ญ.ฮาวา ใจสมุทร
ด.ญ.อลิญาณี อูเซ็ง
ด.ญ.นิรอยฮาน นาแว
ด.ญ.อัญชลิกา หลีเส็น
ด.ช.เซาบัล ฮิดญีสิดดิก
ด.ช.ฮัมดาน หะยีแวสะแลแม
ด.ญ.ต่วนซุลฟี ยา เสะดอเล๊าะ
ด.ช.อัดวา มหะมะ
ด.ช.ฟาอิซ สือนิ
ด.ญ.นินาเดียร์ สามะ
ด.ช.ณัฐวัฒน์ เหล่าเจริ ญสุข
ด.ช.อับดุลฮาฟิ ต สามะ
ด.ญ.นูรฟาเดีย บารู
ด.ช.ฟุรกรณ์ อาแวยานิง
ด.ช.รุ ซตัม โต๊ะมิง
ด.ช.มูฮาํ หมัดอีรชาด ยานยา
ด.ช.นิอาลีฟ ยูโซะ
ด.ช.ฮานีฟ สะมะแอ
ด.ญ.นูรฟาตีฮะห์ เจ๊ะอูเซ็ง
ด.ช.อลิม ยุโส๊ะ
ด.ช.อาดารุ ส แวกาจิ
ด.ช.ตด๊าด บาบูมาเร๊ าะ
ด.ญ.อานีส ตูหยง
ด.ช.นิอานิส นิสะแม
ด.ญ.ปัณฑารี ย ์ ขุนทองจันทร์
ด.ญ.ซีวา แวบูละ
ด.ช.ชามิล มันอิ
ด.ญ.เกาซัร นาวีเยาะ
ด.ญ.นูรอิฮตีซาน เจ๊ะอุเซ็ง
ด.ช.นะอีม เจ๊ะอุเซ็ง
ด.ญ.อัฟนาน มะปาเซ
ด.ญ.ฮันนาน ดือราแม
ด.ญ.ซามีมีย ์ ลาดอ
ด.ญ.ธัญสิริ ไกสุธรรม
ด.ญ.รู วยั ฎา อุเซ็ง
ด.ญ.ร็ อยยาน มาแจ

สั งกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน
โรงเรี ยนบ้านคลองมานิง
โรงเรี ยนกูตงวิทยา
โรงเรี ยนพัฒนาอิสลาม
โรงเรี ยนบ้านกาแลบือซา
โรงเรี ยนอนุบาลปัตตานี
โรงเรี ยนบ้านสระมาลา
โรงเรี ยนอามานะศักดิ์
โรงเรี ยนบ้านกอแลบีเละ
การศึกษาเอกชน อ.ปะนาเระ
โรงเรี ยนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรี ยนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา
โรงเรี ยนชุมชนบ้านปูยดุ
โรงเรี ยนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรี ยนบ้านตันหยงลุโละ
การศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี
โรงเรี ยนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์
โรงเรี ยนบ้านปะกาลิมาปุโระ
โรงเรี ยนบ้านคลองมานิง
โรงเรี ยนบ้านจือโระ
สช.จ.ปัตตานี
โรงเรี ยนบ้านสระมาลา
โรงเรี ยนชุมชนบ้านตะลุโบะ
โรงเรี ยนแหลมทองอุปถัมภ์
โรงเรี ยนบ้านบาราเฮาะ
โรงเรี ยนบ้านปะกาฮะรัง
โรงเรี ยนอามานะศักดิ์
โรงเรี ยนบํารุ งอิสลาม
โรงเรี ยนบํารุ งอิสลาม
โรงเรี ยนบ้านกอแลบีเละ
โรงเรี ยนบ้านบางปลาหมอ
โรงเรี ยนอามานะศักดิ์
โรงเรี ยนอนุบาลปัตตานี
โรงเรี ยนอามานะศักดิ์
โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์

ระดับ

มัธยมต้ น

มัธยมปลาย

ที่ เลขที่สมาชิก

ชื่อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )

ชื่อบุตร

สั งกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน

1

15935 นางนาตือเร๊ าะ แวอาลี

ด.ช.วันฟรุ กอน แวอาลี

โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์

2

14631 นายอัดนันส์ เจะปะกียา

ด.ช.อัฟฟาน จะปะกียา

โรงเรี ยนบ้านคลองมานิ ง

3

14507 นายมะนาแซ มะเดหมะ

ด.ญ.ฮาซีมา มะเดหมะ

โรงเรี ยนชุมชนบ้านกะมิยอ

4

12382 นางวัลภา มะลี

ด.ช.ฟัยรู ซ มะลี

5

13523 นางเกศกาญจน์ ศรี สุวรรณ์

ด.ช.ธี ทตั ศรี สุวรรณ์

โรงเรี ยนอนุบาลปัตตานี

6

16398 นางปวีณา นิมะ

ด.ช.รอมฎอน นิ มะ

โรงเรี ยนบ้านกูวิง

7

19051 นายมือเราะ อารง

ด.ช.มุฮาํ หมัดอาดีน อารง

โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์

8

11624 นางณดา

ด.ช.อนัส แวกาเดร์

โรงเรี ยนเมืองปัตตานี

9

17816 นายมะสูฮารตู บระอาซัน

ด.ญ.อามาล บระอาซัน

โรงเรี ยนบ้านกรื อเซะ

10

14729 นางปาตีหม๊ะ ซีนา

ด.ช.ซัลมาน ซีนา

โรงเรี ยนบ้านปะกาลิมาปุโระ

11

19613 นางศจี วิเศษ

ด.ญ.ลักษิกา วิเศษ

โรงเรี ยนจ้องฮั้ว

12

18757 นายอดิศกั ดิ์ มะปาแซ

ด.ช.อัปฎอล มะปาแซ

โรงเรี ยนบ้านสระมาลา

13

16824 นางสาวนิดา มามะ

ด.ช.อิรฟาน กาเจร์

โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์

14

13672 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ

ด.ช.ฟาฏิร เจ๊ะสอเหาะ

การศึกษาเอกชน อ.หนองจิก

1

12900 นางสารี ปะห์ อาษาสุจริ ต

น.ส.ปติณญา อาษาสุจริ ต

โรงเรี ยนบ้านปะกาฮะรัง

2

18661 นายสมพล เจริ ญวิริยะภาพ

น.ส.ปัญญิศา เจริ ญวิริยะภาพ

3

11392 นางจีรนันท์ มาสินธุ์

น.ส.ภัคจิรา มาสินธุ์

โรงเรี ยนบ้านกาแลบือซา

4

14714 นางอาซีมะ๊ กะโด

น.ส.อาวาติฟ กะโด

โรงเรี ยนอามานะศักดิ์

5

13443 นางเจะปาตีเมาะ มะรอแม

นายอาร์ ฟันดี มะรอแม

โรงเรี ยนบ้านตันหยงลุโละ

6

12180 นางสาวรัชนี ตือบิงหม๊ะ

นายชามิลน์ ดาโอะ

โรงเรี ยนบ้านกอแลบีเละ

7

16613 นางวิราวรรณ ราชบวร

นายสุรบดี ราชบวร

โรงเรี ยนเดชะปัตตนยานุกูล

8

15456 นางอาทิยา สายกิ้มซ้วน

น.ส.ณัฐธภา สายกิ้มซ้วน

โรงเรี ยนเดชะปัตตนยานุกูล

9

11546 นางซาปี น๊ะ สามามะ

ด.ช.ฮัมซี สามามะ

โรงเรี ยนบ้านจะรังบองอ

10

14366 นางรอสนะห์ การี

น.ส.มารี ยานี การี

โรงเรี ยนบ้านปะกาลิมาปุโระ

11

13042 นางอะริ มา มะลี

น.ส.ลิยานา มะลี

โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์

12

14819 นายไพรดล ศิลปะชี วานนท์

นายภีระทัศน์ ศิลปะชีวานนท์

โรงเรี ยนเมืองปัตตานี

แวกาเดร์

โรงเรี ยนบ้านบานา

โรงเรี ยนจ้องฮั้ว

ระดับ

อุดมศึกษา

ที่ เลขที่สมาชิก

ชื่อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )

ชื่อบุตร

สั งกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน

1

13508 นางสุดารัตน์ พรหมแก้ว

นายชัยฤก พรหมแก้ว

โรงเรี ยนเดชะปัตตนยานุกูล

2

13380 นายอับดุลรอซะ ยือแร

น.ส.อัสมา ยือแร

โรงเรี ยนบ้านกรื อเซะ

3

12543 นางรอชานา ยูโซะ

น.ส.อัมนี ยูโซ๊ะ

โรงเรี ยนชุมชนบ้านปูยคุ

4

19201 นางจริ ยา สะแม

นายมูฮมั หมัดชารี ฟ สะแม

โรงเรี ยนบ้านคลองมานิง

5

15705 นางอัฟเซาะ มะมิง

นายฟุรกอน มะมิง

โรงเรี ยนชุมชนบ้านตะโละ

6

12262 นางสีริภา เหล่าสิงห์

น.ส.ทรงพร เหล่าสิงห์

โรงเรี ยนอนุบาลปัตตานี

7

13443 นางเจะปาตีเมาะ มะรอแม

น.ส.โซเฟี ยนนี มะรอแม

โรงเรี ยนบ้านตันหยงลุโละ

8

19635 นางสาวอรุ ณี ดออาสา

นายอนันดา ดออาสา

โรงเรี ยนชุมชนบ้านกรื อเซะ

9

10450 นายเจะมะรู ดิง แวสะมาแอ

นายมูฮาํ หมัดนัจมีย ์ แวสะมานอ

โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา

10

15878 นางวิสาข์ ดอเลาะ

นายทรงพล ดอเลาะ

11

13113 นายมะแซ หะยีสาแม

น.ส.วายีฮะห์ หะยีสาแม

โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา

12

15601 นายอับดุลลอฮ แวบูสา

น.ส.ฟาฎอนะห์ แวบูสา

โรงเรี ยนบ้านบาราเฮาะ

13

15097 นางสาวรอกีเยาะ กาเซ็ง

นายวันฟิ ตรี มะรอแม

โรงเรี ยนบ้านตันหยงลุโละ

14

12495 นายมนูญ แวสมาย

น.ส.วันนัจมีย ์ แวสมาย

โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์

15

10458 นางฮัซนะห์ ปัตนกุล

น.ส.ฮัยฟาฮ์ ปัตนกุล

โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา

16

12154 นางอัสน๊ะ คําเจริ ญ

น.ส.อัสมา คําเจริ ญ

โรงเรี ยนบ้านปะกาฮะรัง

โรงเรี ยนบ้านกูวิง

หน่ วย อาเภอยะหริ่ง
ระดับ

ก่ อนประถม

ที่ เลขที่สมาชิก

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )

ชื่อบุตร

สังกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน

1

16037 นายอับดุลเราะห์มนั การี

ด.ช.อิลฮาม การี

โรงเรี ยนบ้านท่าด่าน

2

19262 น.ส.ภัชรี ยา หัดสาหมัด

ด.ญ.นิฮยั ฟาอ์ ดามะ

โรงเรี ยนบ้านดาลอ

3

17833 นายมูฮมั หมัดนูร์ดิน พิทกั ษ์ลาวัลย์

ด.ญ.มัรมารี น พิทกั ษ์ลาวัลย์

4

15214 นางเจ๊ะลีเมาะ แวดอเลาะ

ด.ช.รอมฎอน แวดอเลาะ

5

18665 นางไมมูน อาลีมลั บารี

ด.ช.อาเหม็ดเนาวาฟ อาลีมลั บารี

6

17246 น.ส.ขอดีเย๊าะ โต๊ะหนู

ด.ช.อินอาม เจ๊ะมะหมัด

โรงเรี ยนบ้านตันหยงดาลอ

7

19323 นางเกสร เจะโซะ

ด.ช.สุลยั มาน เจะโซะ

โรงเรี ยนบ้านตือระ

โรงเรี ยนชุมชนบ้านสาบัน
โรงเรี ยนบ้านดาโต๊ะ
โรงเรี ยนบ้านบูดี

ระดับ

ที่ เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประถมศึกษา 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
มัธยมต้ น
5
6
7
8
1
2
3
มัธยมปลาย
4
5
6

13494
19696
15355
19245
17246
15355
16682
12319
18211
17675
14650
16036
19461
14379
18392
14781
18281
15068
18498
16191
11454
18016
16745
11813
13494
10254
15539
17633
15912
18235
16732
18235
11454

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
น.ส.รัตนากร ศิริยอด
น.ส.รุ สนี หะยีการ์
นางเจะฮัสนะห์ หลีหมาด
น.ส.มดีฮะห์ ดอเลาะ
น.ส.ขอดีเย๊าะ โต๊ะหนู
นางเจะฮัสนะห์ หลีหมาด
น.ส.วาสิณี วามะ
นางฉัตรพร ไชยบุญแก้ว
นางเจ๊ะสารี ปะห์ ฮะยีบูสู
น.ส.มารี แย ลันจา
นางเอื้อมเดือน วงศ์สาโรจน์
น.ส.หม๊ะกลือสง การี
นางไซนับ เจะแม็ง
นางอิซดิฮาร แวมายิ
นายเจะสมาแอ เจะมูซอ
นางมัยยุรีย ์ ปาแน
นางรอบียะ มงอาหลี
นางฟาซียะห์ อีเสาะ
น.ส.ตูแวนัสพูรี นิมะ
นางรอดีเย๊าะ มหะมะ
นางอาซียะห์ สาแล
น.ส.ยวิษฐา สุวรรณชาตรี
นางอลิษา ดือราแม
นางรุ สนี กาลอ
น.ส.รัตนากร ศิริยอด
น.ส.เจะหยาม เจะเลาะ
นายมะลูดิง นิเดร์หะ
นางอามีเนาะ แวสอเฮาะ
นายวันสุกรี บิลสะตา
นางยากียะห์ เบ็ญจวรรณ
นางอาตีก๊อหต์ ดือเร๊ ะ
นางยากียะห์ เบ็ญจวรรณ
นางอาซียะ๊ สาและ

ชื่อบุตร
ด.ช.พชรวรรษ ปาลบุตร
ด.ญ.ภาพฟ้ า หาญจิตร์
ด.ช.ดันยาลย์ หลีหมาด
ด.ช.ชามิล โตะเลง
ด.ช.ชญานนท์ เจ๊ะมะหมัด
ด.ญ.นูรอัยมาลย์ หลีหมาด
ด.ญ.นิตสั นีม ซีนา
ด.ญ.ปุญจรัตน ไชยบุญแก้ว
ด.ช.มูฮาํ หมัดชาฮิต ฮะยีบูสู
ด.ช.อัฟฟาน บากา
ด.ญ.เกษริ นทร์ วงศ์สาโรจน์
ด.ช.นัสรอน แดเมาะ
ด.ญ.ซัลมียณ์ ดา เจะแม็ง
ด.ญ.อิบติฮาม แวมายิ
ด.ช.อาดัม เจะมูซอ
ด.ญ.นูรอามานี ปาแน
ด.ช.อิลยัส มีนา
ด.ญ.นิสรี น อีเสาะ
ด.ญ.นิซุลฟา ดอนิ
ด.ญ.อัซวาณีย ์ มหะมะ
ด.ช.ซอฟรอน สาแล
ด.ญ.กัญญาวีร์ สมมาตร
ด.ญ.ซูไรดา ดือราแม
ด.ช.ฮาติน กาลอ
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ปาลบุตร
ด.ช.อัซรอน เจะเลาะ
ด.ญ.นินซั นีน นิเดร์หะ
นายวันอามีร แวสะเฮาะ
น.ส.ดามีญา บิลสะตา
น.ส.ฟัยรู ซ เบ๊ญจวรรณ
น.ส.โซเฟี ย ดือเร๊ ะ
นายวาริ ส เบ็ญจวรรณ
น.ส.บุษรี ยา สาและ

สังกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน
โรงเรี ยนบ้านใหม่
โรงเรี ยนบ้านลางา
โรงเรี ยนบ้านตันหยง
โรงเรี ยนบ้านบูดี
โรงเรี ยนบ้านตันหยงดาลอ
โรงเรี ยนบ้านตันหยง
โรงเรี ยนบ้านตันหยง
โรงเรี ยนสุวรรณไพบูลย์
โรงเรี ยนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิ ธิ

โรงเรี ยนบ้านท่าพง
โรงเรี ยนสุวรรณไพบูลย์
โรงเรี ยนบ้านท่าด่าน
โรงเรี ยนบ้านเฑียรยา
โรงเรี ยนบ้านบูดี
โรงเรี ยนส่งเสริ มศาสน์
โรงเรี ยนสุวรรณไพบูลย์
โรงเรี ยนบ้านหนองแรต
โรงเรี ยนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิ ธิ

โรงเรี ยนบ้านบาโลย
โรงเรี ยนบ้านดาลอ
โรงเรี ยนบ้านยือริ ง
โรงเรี ยนชุมชนบ้านปาตา
โรงเรี ยนบ้านท่าด่าน
โรงเรี ยนบ้านตาหมน
โรงเรี ยนบ้านใหม่
โรงเรี ยนบ้านหนองแรต
โรงเรี ยนบ้านท่าด่าน
โรงเรี ยนบ้านหนองแรต
โรงเรี ยนบ้านหนองแรต
โรงเรี ยนบ้านท่าด่าน
โรงเรี ยนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิ ธิ

โรงเรี ยนบ้านท่าด่าน
โรงเรี ยนบ้านยือริ ง

ระดับ

อุดมศึกษา

ที่ เลขที่สมาชิก
1
2
3
4
5

12572
11327
16528
11563
11503

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางศิราณี เบ็ญราซัค
นางนิฟาตีหม๊ะ อับดุลมานิ
นางวาสนา สิทธิพาที
นางจิตรลดา ภูดินดาน
นายเซะ สนิ

ชื่อบุตร
นายฟุรกรณ์ เบ็ญราซัค
นายโมฮําหมัด อุบดุลมานิ
นายชวนากร สิทธิพาที
นายพรรณนนท์ ภูดินดาน
นายอุในซซ์ สนิ

สังกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน
โรงเรี ยนบ้านตูเวาะ
บํานาญโครงการฯ เขต 1(อ.ยะหริ่ ง)

โรงเรี ยนชุมชนวัดป่ าศรี
โรงเรี ยนยะหริ่ ง
บํานาญโครงการฯ เขต 1(อ.ยะหริ่ ง)

หน่ วย อาเภอหนองจิก
ระดับ

ที่ เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
6
ก่อนประถม
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
ประถมศึกษา 7
8
9
10
11
12
13

19698
18191
16790
18774
19642
17638
13907
14936
19022
15155
17562
19353
15849
16177
18618
17092
13907
19890
16180
18233
15000
19656
18773
15798
14539

ชื่อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางนุรมา มะเซ็ง
นายลุตฟี แบฆอ
นางเฉลิมขวัญ หะมะ
นางศิลาวาตี เพ็ชรเพ็ง
นางสาวบุหลัน มรรคาเขต
นางสาวแวอารี นี แวหะยี
นางพาตีเมาะ เจะโอะ
นางเกศกนก แก้วขาว
นางซูไลดา ยีดอรอแม
นายมะยากี หะยีมะ
นางอัจฉราทิพย์ ทองขํา
นางสาวรุ สนะห์ ดือเร๊ ะ
นางรอบียะ บากา
นายรุ สลัน สาแล
นางสาวรัตณาร์ อาบู
นายมูฮมั มัดบูดีมนั บือราเฮง
นางพาตีเมาะ เจะโอะ
นางสาวอาซีมะ๊ เจ๊ะแม
นางสาวปาซียะ๊ แบรอ
นางสาวสุไฮนี เจะหลง
นายจรุ ง แสงทอง
นางจารุ พนั ธ์ นิลพฤกษ์
นางสาวลาตีปะ สะวี
นายวินยั หะยีหามะ
นางสาววนิดา ทองอร่ าม

ชื่อบุตร
ด.ญ.มุรซีดา มะเซ็ง
ด.ญ.ฟาฎอนะห์ แบฆอ
ด.ช.มูฮมั หมัดนาดีฟ หะมะ
ด.ญ.กฤตย์วรัญ เพ็ชรเพ็ง
ด.ญ.อัซซีรี ยูนุ๊
ด.ช.อามีน สาเม๊าะ
ด.ญ.อัฟนาน เจะโอะ
ด.ญ.พัชรพร แก้วขาว
ด.ช.อะศีล ยีดอรอแม
ด.ช.บุลยาน หะยีมะ
ด.ญ.สุภาวดี ทองขํา
ด.ช.อัลฮัม อุมา
ด.ช.รุ ซดาน สันบากอ
ด.ช.ซากีรีน สาแล
ด.ช.สันติภาพ สาเลง
ด.ญ.ฮันนาน บือราเฮง
ด.ช.อะห์หมัด เจะโอะ
ด.ญ.อัยฟา สตัม
ด.ช.มูฮมั มัดอิควาน วานิ
ด.ญ.อัซนีญา สะตา
ด.ช.จิรายุ แสงทอง
ด.ญ.ประภาวริ นทร์ นิลพฤกษ์
ด.ญ.นูรีนณ์ สามีแล
ด.ญ.นุรฟาตีน หะยีหามะ
ด.ญ.ธนพร ทัพพะยงคุณ

สั งกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน
โรงเรี ยนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

โรงเรี ยนบ้านดอนนา
โรงเรี ยนวัดสถิตย์ชลธาร
โรงเรี ยนบ้านดอนรัก
ศูนย์ประสานงานและบริ หารฯ

โรงเรี ยนบ้านบาโงกาเซาะ
โรงเรี ยนบ้านปะกาลือสง
โรงเรี ยนพระราชดําริ "ศูนย์ครู ใต้"

โรงเรี ยนแสงประทีปวิทยา
โรงเรี ยนแสงประทีปวิทยา
โรงเรี ยนบ้านควนดิน
โรงเรี ยนบ้านปะกาลือสง
โรงเรี ยนบ้านบาโงกาเซาะ
โรงเรี ยนบ้านค่าย
โรงเรี ยนบ้านดอนนา
โรงเรี ยนบ้านโคกหมัก
โรงเรี ยนบ้านปะกาลือสง
ศูนย์ประสานงานและบริ หารฯ

โรงเรี ยนบ้านยาบี
โรงเรี ยนบากงพิทยา
โรงเรี ยนบ้านโคกหมัก
ศูนย์ประสานงานและบริ หารฯ

โรงเรี ยนบ้านตันหยงเปาว์
โรงเรี ยนบ้านสายหมอ
โรงเรี ยนบ้านเกาะเปาะ

ระดับ

ที่ เลขที่สมาชิก

14
15
16
17
18
19
20
ประถมศึกษา 21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
มัธยมต้ น
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
มัธยมปลาย
5
6
7
8

16067
15236
17323
17562
13571
13142
13396
12812
16637
13298
17106
19841
17260
16741
15476
14189
17093
15798
16416
13400
14757
14009
16545
13836
13299
15255
18996
16446
14422
15209
19999
8543
10702
12439
11028

ชื่อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางศิริขวัญ ไชยประยา
นางซูรียานี ยีกาเดร์
นางสาวฮามีนะห์ นักรํา
นางอัจฉราทิพย์ ทองขํา
นายพิศาล ไชยลาภ
นางสาวโรหะนี ดือราแม
นางสาวสรวีย ์ ทองจันทร์
นางอาสนะ โตะนาฮุง
นางมารี ยะ๊ สาเร๊ ะ
นางรอฮานี มาแจ
นางปฏิญญา เจ๊ะดือราแม
นางสุนนั ทา คงจินดามณี
นางสาวยามีละห์ หมัดโซะ
นางจิตสุชา นราอวิรุทธ์ ไชยเสน

นางชัชฎาภรณ์ ทองสอง
นางฝาติมะ อาแว
นางสาวชลธิชา วาจิ
นายวินยั หะยีหามะ
นางมะปูเสาะ หะยีมะ
นางทิพณภา ต่างใจ
นายจตุพงศ์ ผลจรุ ง
นางสาวอาซียะ๊ อิสมิง
นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์
นายอาบัด เจะดอเลาะ
นางกุสมา สะนิ
นายยะหยา หวังนุรักษ์
นางสาวอัสมะ สะมะแอ
นายอัดนาน แวสามะ
นายหนิมะ เดหนิ
นางยารี เย๊าะ เย็ง
นางอัสมะ ดอเล๊าะ
นายมะกอริ ง เจะอาแว
นางอุษา แบรอ
นางสาวรัชคติ ข้อมงคลอุดม
นางดรุ ณี แก้วแสงอ่อน

ชื่อบุตร
ด.ช.ณรงค์ชยั ไชยประยา
ด.ญ.นิวาฮีดา ยีกาเดร์
ด.ช.จักรพรรดิ สู่ สม
ด.ญ.พิชญาภา ทองขํา
ด.ญ.ฤทัยชนก ไชยลาภ
ด.ญ.นีดา ดือเร๊ ะ
ด.ช.สุภเวช เมืองแดง
ด.ญ.ฟารี ดา โตะนาฮุง
ด.ช.นาดีม สาเร๊ ะ
ด.ญ.ณัลวาตีย ์ มาแจ
ด.ญ.นูรอาฟี ญา เจ๊ะดือราแม
ด.ช.กิตตินนั ท์ คงจินดามณี
ด.ญ.นัจญ์วานี วานิ
ด.ช.สุริยา ไชยเสน
ด.ญ.ปรายทิพย์ ทองสอง
ด.ญ.นุรฟาเดีย อาแว
ด.ญ.นูรูลตัสนีม บากา
ด.ช.มูฮมั หมัดอามีน หะยีหามะ
ด.ญ.นุรฟาติน หะยีมะ
ด.ช.ธนภู ต่างใจ
ด.ญ.กัญญาณัฐ ผลจรุ ง
ด.ญ.ซูกีเราะห์ ดือเร๊ ะ
ด.ญ.นัสริ นยา หัตถประดิษฐ์
ด.ช.ฮัมดี เจะดอเลาะ
ด.ญ.นิอิฟติการ สะนิ
ด.ช.มูฮมั มัดศิดดิก หวังนุรักษ์
ด.ช.มูฮมั หมัดฟันตี ดือเระ
นายซียาด แวสามะ
นายอัฟนัน เดหนิ
ด.ช.มูฮาํ หมัดยุฟรี เย็ง
น.ส.อัสลีนา ดอเล๊าะ
นายอับดุลฮากีม เจะอาแว
นายอานาฟี ส แบรอ
นายรัชพล เจะอามิ
น.ส.บุณยวีย ์ แก้วแสงอ่อน

สั งกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน
โรงเรี ยนบ้านโคกหมัก
โรงเรี ยนบ้านบางทัน
โรงเรี ยนบ้านสายหมอ
โรงเรี ยนบ้านควนดิน
โรงเรี ยนบ้านปะกาลือสง
โรงเรี ยนบ้านตลาดนัดคลองขุด
โรงเรี ยนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง

โรงเรี ยนศาสน์สามัคคี
โรงเรี ยน.ปทุมคงคาอนุสรณ์
โรงเรี ยนบ้านโคกหมัก
โรงเรี ยนบ้านแคนา
ศูนย์ประสานงานและบริ หารฯ

โรงเรี ยนแสงประทีปวิทยา
โรงเรี ยนวัดสถิตย์ชลธาร
โรงเรี ยนบ้านตันหยงเปาว์
โรงเรี ยนพัฒนศึกษา
โรงเรี ยนบ้านค่าย
โรงเรี ยนบ้านสายหมอ
โรงเรี ยนบ้านยาบี
โรงเรี ยนบ้านยาบี
โรงเรี ยนบ้านโคกโตนด
โรงเรี ยนบ้านคอลอตันหยง
ศูนย์ประสานงานและบริ หารฯ

โรงเรี ยนบ้านสายหมอ
โรงเรี ยนบ้านเปี ยะ
โรงเรี ยนบ้านปะกาจินอ
โรงเรี ยนวัดมุจลินทวาปี วิหาร
โรงเรี ยนศาสน์สามัคคี
โรงเรี ยนบ้านปากบางตาวา
โรงเรี ยนแสงประทีปวิทยา
โรงเรี ยนแสงประทีปวิทยา
โรงเรี ยนบ้านค่าย
โรงเรี ยนบ้านยาบี
โรงเรี ยนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรี ยนปทุมคงคาอนุสรณ์

ระดับ

อุดมศึกษา

ที่ เลขที่สมาชิก

ชื่อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )

ชื่อบุตร

สั งกัดโรงเรียน/หน่ วยงาน

1

10388 นายนววิธ รัตนนวน

น.ส.บุรฉัตร รัตนนวน

โรงเรี ยนบ้านกาแลกูมิ

2

13284 นายมูฮมั มัดนาเซบ เจะตํา

นายอะฮหมัด เจะตํา

บ.โครงการฯ เขต 1

3

13577 นายยาเบ็น เรื องจรู ญศรี

น.ส.อามาลีน่า เรื องจรู ญศรี

โรงเรี ยนบ้านสายหมอ

4

17006 นายการี ยา และหมัน

นายมูฮมั หมัดนูร์ และหมัน

โรงเรี ยนศาสน์สามัคคี

5

13313 นายจําลอง ชูเอิน

น.ส.ภัทรวรรณ ชูเอิน

โรงเรี ยนบ้านยาบี

6

14791 นางสารภี คงสีจนั ทร์

น.ส.จิดาภา คงสีจนั ทร์

โรงเรี ยนบ้านเกาะหม้อแกง

7

10702 นางอุษา แบรอ

นายอนาอีส แบรอ

โรงเรี ยนบ้านยาบี

หน่ วย อาเภอปะนาเระ
ระดับ

ที่

1
2
3
ก่ อนประถม 4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
ประถมศึกษา
7
8
9
10
11
12

เลขที่สมาชิก

15947
14533
17059
13968
15824
13968
17946
18452
15356
17298
11282
14524
15375
18803
18430
14135
16056
17059
15824

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นายอิลยาส กูโน
นายอับดุลการิ ม เจะอารง
นางปิ ยรัตน์ บินล่าเต๊ะ
นายอนันตศักดิ์ ชูเอิน
นางรู ฮายา ยะเอ๊ะ
นายอนันตศักดิ์ ชูเอิน
น.ส.ทิพย์ธิวา อินศรี สวัสดิ์
นางอาอีดะ เจะเลาะ
นายเจริ ญรัตน์ เจ๊ะหมัด
นางสาวรอฮานี มามะ
นายกฤษกร จีรัง
นางสาวฟารี ดาห์ อีแต
นางไอนี บากา
นายอาซูวาน แวดือเระ
นายรอมลี กาซอ
นางนูรียมั แมเราะ
นางสาวสามียะห์ ซิ มา
นางปิ ยรัตน์ บินล่าเต๊ะ
นางรู ฮายา ยะเอ๊ะ

ชื่อบุตร
เด็กชายซุเบร กูโน
เด็กชายดัยลาร์ มีย ์ เจะอารง
เด็กหญิงอัญญา บินล่าเต๊ะ
เด็กหญิงนัทธมน ชูเอิน
เด็กชายวิลดาน กาเจร์
เด็กชายกิตติพงศ์ ชูเอิน
เด็กหญิงธัญญวริ นทร์ อินศรี สวัสดิ์

เด็กหญิงอาวาตีฟ สาแล๊ะ
เด็กหญิงนรุ รอยฮาน เจ๊ะหมัด

เด็กหญิงนาวาล สามะ
เด็กหญิงกุลธีรา จีรัง
เด็กชายนิสเราวีฟัล หามะ
เด็กหญิงอุลญา บากา
เด็กชายบุรฮานุดดีน แวดือเระ

เด็กหญิงอิลฮาม กาซอ
เด็กชายนบีล อาลี
เด็กชายอัซฟาร์ วาเล๊าะ
เด็กชายอักวา บินล่าเต๊ะ
เด็กหญิงวิรดาณา กาเจร์

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านพ่อมิ่ง
โรงเรี ยนบ้านเตราะหัก
โรงเรี ยนบ้านบางหมู
โรงเรี ยนบ้านทุง่
โรงเรี ยนบ้านบางมะรวด
โรงเรี ยนบ้านทุง่
โรงเรี ยนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

โรงเรี ยนบ้านนํ้าบ่อ
โรงเรี ยนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรี ยนอัลยามิอะห์อลั อิสลามมิยะห์

โรงเรี ยนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรี ยนบ้านท่านํ้าตะวันตก
โรงเรี ยนบ้านบางมะรวด
โรงเรี ยนบ้านบางมะรวด
โรงเรี ยนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

โรงเรี ยนบ้านบางมะรวด
โรงเรี ยนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

โรงเรี ยนบ้านบางหมู
โรงเรี ยนบ้านบางมะรวด

ระดับ

มัธยมต้ น

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

ที่

เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5

16748
17361
12231
18600
16058
13801
12880
15372
13677
13151
10936
9620
9805
13697

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นายนริ นทร์ ขวัญคาวิน
นายมะนาเซ สาแล
นางฉวีวรรณ์ เพ็ชรภิมล
นางสาวนูรีซ๊ะ มะเด็ง
นางสาวนิซากียะห์ สาเมาะ
นางสาวซากีนะห์ บุงวัง
นางสาวนารี ยะ๊ โตะเงาะ
นางฮานีซะห์ อามะ
นายมะตอเฮ สาแม็ง
นางสาวสุ ภิญญา ชูชาติ
นางยุพิน วงศ์จนั ทร์
นางพยออม พันธ์ศิลป์
นางอัจฉรา สี สงแสง
นางมาริ สา สมาแห

ชื่อบุตร
เด็กชายอัซรอฟ ขวัญคาวิน
เด็กชายอาห์หมัด สาแล
เด็กหญิงสุ พิชชา เพ็ชรภิมล
เด็กชายมะรุ สลัน การี
เด็กหญิงนิบลั ล์กีซ อาลี
นางสาวบัฟซัน มะอุเซ็ง
นางสาวโซเฟี ย ตาเยะ
นางสาวนูรอีมาน สาเมาะ
นายอัฟนาน สาแม็ง
นายนคริ นทร์ ชูชาติ
นายสิ ริชยั ดวงวิเชียร
นางสาวอพิยดา พันธ์ศิลป์
นายอภิสิทธิ์ สี สงแสง
นางสาวอามีลตั สมาแห

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านท่านํ้า
โรงเรี ยนบ้านทุง่
โรงเรี ยนบ้านนอก
โรงเรี ยนบ้านหัวคลอง
โรงเรี ยนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
โรงเรี ยนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
โรงเรี ยนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

โรงเรี ยนบ้านท่าสู
โรงเรี ยนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรี ยนบ้านคลองตํ่า
โรงเรี ยนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรี ยนบ้านท่านํ้าตะวันออก
บํานาญโครงการเขต 1 อ.ปะนาเระ

โรงเรี ยนบ้านพ่อมิ่ง

หน่ วย อาเภอโคกโพธิ์
ระดับ

ที่ เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
ก่ อนประถม
6
7
8
9
10

13459
13588
14994
15308
16556
18061
18172
19039
19077
19641

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวถนอมนวล ศรี แดง
นายแวอะห์มดั นาเซร หะยีแวจิ

นายนาถ บุญพวง
นางจินดารัตน์ หนึ่งคํามี
นางฮาซี ส๊ะ หวันหมาน
นางสาวแวนูรอัยนี สารออิง
นางสาวศุกญั ญา ทองทราย
นางสาวหานีตา มะเซ็ง
นางสาวอาวาตีพ ดือราเฮง
นางสาวซูไฮมี มุกาวี

ชื่อบุตร
ด.ญ.ณัฏฐณิ ชา สุ ขสวัสดิ์
ด.ช.วันนาดิร หะยีแวจิ
ด.ญ.นาถชนก บุญพวง
ด.ช.ชัชพิมุข หนึ่งคํามี
ด.ช.อัซรอน หวันหมาน
ด.ญ.วันตัสนีม สารออิง
ด.ญ.พีรญา วงศ์อิน
ด.ช.มูฮาํ หมัดชาร์รีฟ วาลีบาสู

ด.ญ.ชากีรา จาลง
ด.ช.ฟาริ ส ดือราแม

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนวัดนิคมสถิต
โรงเรี ยนมูฮมั มาดียะห์
โรงเรี ยนวัดภมรคติวนั
โรงเรี ยนบ้านนาประดู่
สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนมูฮมั มาดียะห์
โรงเรี ยนบ้านโคกโพธิ์
โรงเรี ยนบ้านคลองช้าง
โรงเรี ยนพีระยานาวินคลองหิ นวิทยา

โรงเรี ยนโพธิ์ คีรีราชศึกษา

ระดับ

ที่ เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ประถมศึกษา 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
มัธยมต้ น
6
7
8
9
10

13931
13951
13967
14071
14159
15498
15710
16546
16555
16924
17214
17725
17868
18244
18324
18394
18467
18838
19259
19341
19395
19422
19927
13738
14153
14325
14509
14784
15673
15820
16061
16376
17107

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นายมะแซ ดอเลาะ
นางซารี นา อับดนเลาะ
นางฮาสะเมาะ มูเหล็ม
นายหาดิง มะโน
นายมูฮมั มัดฮิลมี อูซิน
นางสุ ไลณี บิลละโสย
นายมะสายดี ดาราแม
นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย
นางซาฟี นา ใบหมัด
นายดอรอแม ยีตาเห
นางสุ วิมล กุลชมภู
นางสาวฝาตีเหม๊าะ หมะโสะ
นายกามารู ดิง สาเระ
นางสาวยามีละห์ โตะดะ
นางสาวเจะรอซีด๊ะ เจ๊ะเด็ง
นายสุดิน สลําเหม
นายสุริยน แวดอเล๊าะ
นางวรรณา วัฒนกุล
นายนิอุสมาน อูมา
นางอักลีมา หะยีมะเซาะ
นายฮารน ละแมหะมะ
น.ส.กนกกาญจน์ ม่วงงาม
นายเด็ดเดี่ยว สุขวิชยั
นางสาวสาอีดะห์ อาบูบากา
นางนัยเนตร มณี รัตน์
นางจินดา พิทกั ษ์
นางสาวกันติยา สนธิเมือง
นางจารี รัตน์ ศรัทธารัตน์
นางซาอีดะห์ บือราเฮง
นางสาวเกศกนก เผ่ามุนี
นางรอมือละ ลาปอ
นางฮัซหนะ สาอิ
นายประเสริ ฐ ใจบุญ

ชื่อบุตร
ด.ญ.อัรดานี ดอเลาะ
ด.ช.ฮันนิส อับดนเลาะ
ด.ช.ฟะห์มาน มูเหล็ม
ด.ช.มูฮาํ มัดอัมซี มะโน
ด.ญ.อุลฟะห์ อูซิน
ด.ช.นัซมี บิลละโสย
ด.ช.มีซาน ดาราแม
ด.ญ.พิมพิศา สมศักดิ์
ด.ญ.ญาดา ใบหมัด
ด.ช.อัสมาวี ยีตาเห
ด.ช.อัทริ นทร์ กุลชมภู
ด.ญ.นูรฟัรฮา มะลอหิม
ด.ช.มูฮมั มัดชารี ฟ สาเระ
ด.ช.ฟะฮ์มี เจะเงาะ
ด.ช.นัศรอน มะนอร์
ด.ญ.นูรชีรีน สลําเหม
ด.ญ.นาดา สลําเหม
ด.ญ.มณิ นทร วัฒนกุล
ด.ญ.นินจั มีย ์ อูมา
ด.ช.มุสตากีม ยามินม๊ะ
ด.ช.บัฎรู ละแมหะมะ
ด.ญ.กาญจน์วรา ม่วงงาม
ด.ญ.สุ ชาวดี สุขวิชยั
ด.ช.เนาวาฟ หะยีลาเตะ
ด.ญ.ลภัลรดา มณี รัตน์
ด.ญ.ธัญรัตน์ พิทกั ษ์
ด.ช.กนกพล สนธิเมือง
ด.ญ.ธยาน์ ศรัทธารัตน์
ด.ช.อัฟนัน บือราเฮง
ด.ญ.กชกร วรชาติณฐั พล
ด.ญ.อัสมะ เจะสนิ
ด.ญ.ญัฟนี ลาเต๊ะ
ด.ญ.ชญานิศ ใจบุญ

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนอาซิซสถาน
โรงเรี ยนลําหยังวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนบ้านควนลาแม
โรงเรี ยนมูฮมั มาดียะห์
โรงเรี ยนมูฮมั มาดียะห์
โรงเรี ยนอาซิซสถาน
โรงเรี ยนวัดภมรคติวนั
โรงเรี ยนบ้านนาค้อใต้
สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนบ้านนาค้อกลาง
โรงเรี ยนอาซิซสถาน
โรงเรี ยนบ้านคลองช้าง
โรงเรี ยนอาซิซสถาน
สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรี ยน.บ้านควนลาแม
โรงเรี ยนบ้านป่ าบอน
โรงเรี ยนบ้านท่าคลอง
โรงเรี ยนบ้านเกาะตา
โรงเรี ยนบ้านนาค้อกลาง
โรงเรี ยนบ้านควนลาแม
โรงเรี ยนบ้านควนลาแม
โรงเรี ยนจิปิภพพิทยา
โรงเรี ยนบ้านคลองช้าง
โรงเรี ยนพีระยานาวินคลองหิ นวิทยา

โรงเรี ยนวัดภมรคติวนั
โรงเรี ยนบ้านเกาะตา
โรงเรี ยนบ้านควนแตน
โรงเรี ยนบ้านเกาะตา
โรงเรี ยนนิ คมสร้างตนเองโคกโพธิ์

โรงเรี ยนบ้านท่าคลอง
โรงเรี ยนบ้านนาค้อเหนือ
โรงเรี ยนบ้านนาค้อใต้
โรงเรี ยนจิปิภพพิทยา

ระดับ

ที่ เลขที่สมาชิก

1
2
3
มัธยมปลาย 4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
อุดมศึกษา
7
8
9
10
11
12

10304
10981
12876
13190
13260
13521
16438
04649
09542
10831
11245
12294
13499
13566
14056
14509
15844
18143
18467

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสุ กลั ยา กาญจนเพชร
นายอุดมเกียรติ รักทรัพย์
นางวิลาวัณย์ แก้วละเอียด
นางฮายาตี ดือราแม
นางเปาสี ยะห์ เจะโด
นางรัชนี คงได้สิทธิ์
นางวีณา ดือราซิ ง
นายนิวฒั น์ แมนสกุล
นางอะลิสา เฆดา
นางพรทิพย์ พรหมแก้ว
นางวลัยรัตน์ อาจณรงค์
นางนูรียะห์ ดอเลาะ
นางขวัญตา ขุนทอง
นางกฤษณา เพ็ชรมรกฏ
นางสายเนตร ช่วยทอง
นางสาวกันติยา สนธิเมือง
นายแวยูโซ๊ะ แวสุหลง
นางสาวปาสี ยะห์ สาและ
นายสุริยน แวดอเล๊าะ

ชื่อบุตร
นายภควัต หนูสีคง
นายเจตริ น รักทรัพย์
นายธนพล แก้วละเอียด
น.ส.ฟัดลีน่า ดือราแม
น.ส.ฮาซานา เจะโด
น.ส.ดลฤดี คงได้สิทธิ์
นายวาริ ส ดือราซิง
น.ส.ฉันทิสา แมนสกุล
น.ส.อาตีกะห์ เฆดา
นายณัฐนนทท์ พรหมแก้ว
น.ส.ณัฐชยาน์ สิ นธุ์ประสงค์
น.ส.กอฟฟารี่ ดอเลาะ
น.ส.ปภาวริ นท์ ขุนทอง
น.ส.อคิราภา เพ็ชรมรกฎ
นายธิติโชค ช่วยทอง
นายปพนธีร์ สนธิเมือง
น.ส.นาดียา แวสุ หลง
นายรอซาด กาเต็มมาดี
น.ส.ศิริวรรณ แวดอเล๊าะ

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านป่ าไร่
โรงเรี ยนบ้านสามยอด
โรงเรี ยนโพธิ์ คีรีราชศึกษา
โรงเรี ยนอาซิซสถาน
โรงเรี ยนบ้านควนประ
โรงเรี ยนบ้านโคกต้นสะตอ
โรงเรี ยนบ้านโผงโผง
บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์ )

โรงเรี ยนบ้านท่าเรื อ
โรงเรี ยนราชมุนีรังสฤษฎ์
โรงเรี ยนบ้านเกาะตา
โรงเรี ยนบ้านควนโนรี
โรงเรี ยนบ้านป่ าไร่
โรงเรี ยนบ้านเกาะตา
โรงเรี ยนจิปิภพพิทยา
โรงเรี ยนบ้านควนแตน
โรงเรี ยนบ้านโคกโพธิ์
โรงเรี ยนอาซิซสถาน
โรงเรี ยนบ้านท่าคลอง

หน่ วย อาเภอยะรัง
ระดับ

ที่ เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
ก่ อนประถม 6
7
8
9
10
11

18311
16308
17083
19789
18295
15424
15137
15057
18247
17348
18675

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางฮุสนา เจะมะ
นายสายปุลเลาะ อาบู
นางฮาสานาห์ ยานยา
นางสาวอามีเนาะ ดือราแม
นางสาวนุรอัยนี หะยีมะเกะ
นางเพาริ ยา นิเร๊ าะ
นายซาเหะ แวหะยี
นางสาววรรณหัสณา หะยี
นางสาวรอวียะห์ มะทา
นางสาวนูรียะห์ แมฮอ
นางคอลีเยาะ เจ๊ะอุบง

ชื่อบุตร
เด็กหญิงณดา เจะมุ
เด็กหญิงนุรกัชมี อาบู
เด็กชายฮาซัน สามะอาลี
เด็กชายมูฮาํ หมัดอามัน บาราเฮง

เด็กหญิงอาอีซะห์ ยะโก๊ะ
เด็กหญิงรุ ซเฟี ยร์ นิเร๊ าะ
เด็กชายซ๊อฟฟาร แวหะยี
เด็กชายวรรณดานิช วรรณาการ

เด็กชายอิลฮาม แพะดี
เด็กชายอิกรอม วันแอเลาะ
เด็กหญิงฮัยฟา เจ๊ะเฮง

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านบากง
โรงเรี ยนต้นพิกลุ
โรงเรี ยนบ้านคางา
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนบ้านโคกขี้เหล็ก
ร.ร.ชุมชนบ้านบือแนปี แน
โรงเรี ยนบ้านอีบุ๊
ร.ร.บ้านอินทนิล
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนบ้านกระโด

ระดับ

ที่ เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ประถมศึกษา
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
มัธยมต้ น 5
6
7
8
9

18295
15712
17104
14788
18247
15793
15793
17888
19209
13659
15181
14889
19616
18024
19207
16535
12076
19210
15104
11498
18076
14984
19808
18327
18105
15286
13734
16560
19235
15424
11397
14122
14889

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวนุรอัยนี หะยีมะเกะ
นางสาวอารี ณี เกษา
นายซาการี ยา ตง
นางปาตีเมาะ จารง
นางสาวรอวียะห์ มะทา
นายแวรอมซี นิสะนิ
นายแวรอมซี นิสะนิ
นางนูรีดา แตสู เด็ง
น.ส.เจะรอปี ย๊ะห์ มะดีเล๊าะ
นางไซนะ สาหะ
นายอดิศกั ดิ์ เจ๊ะยอ
นางนิอารี ฟา บินหะยีอารง
นางไซนุง แวฮามะ
นางสาวแวมรี แย เลาะซา
น.ส.อะแอเส๊าะ หะยีปะดอเฮง

นางวรรณหัสณี หะยี
นายธนกฤต นิลราช
นางสาวนูรีซนั บือราเฮง
นางอานีตา เจ๊ะอุบง
นายอับดูลเลาะ แมฮะ
นางอาซี ยะ๊ หะยีนาแว
นางปาวีณา เจะและ
นางสุ ไรดา ดือราโอะ
นางนอร์ ฮายาตี เบ็ญอิฟฟัต
นางอานิตา กีไร
นายมะรี เป็ ง หะยีและ
นายยาการี ยา อาแว
นางสุ ไลดา เบ็ญอาลี
นางสาวซาปูเราะห์ ดีนา
นางเพาริ ยา นิเร๊ าะ
นางรอกีเย๊าะ ซอแนะ
นายนิอบั ดุลเลาะ นิสนิ
นางนิอารี ฟา บินหะยีอารง

ชื่อบุตร
เด็กหญิงฟาติมะฮ์ ยะโก๊ะ
เด็กชายบาซิม ดารากัย
เด็กชายซารี ฟ ตง
เด็กชายนัควัติ จารง
เด็กชายอิฟฟาน แพะดี
เด็กหญิงนูรอีมาน นิสะนิ
เด็กชายวิลตาน นิสะนิ
เด็กหญิงนุรอาวาตีฟ แตสู เด็ง
เด็กหญิงนูรไอรี น บาและ
เด็กชายฌากีรีน สาหะ
เด็กชายอาดีบ เจ๊ะยอ
เด็กหญิงนดา บินหะยีอารง
เด็กชายกูซุกรอน จอหลง
เด็กหญิงนาบีลา หนิท้งั สาม
เด็กชายอาลีฟ สะแปอิง
เด็กชายชารี พ แมะอูมา
เด็กหญิงรักษ์เกล้า นิลราช
เด็กชายมูหมั หมัดฮาฟี ซี อาลี
เด็กชายดาเนียล เจ๊ะอุบง
เด็กหญิงฮุสนี แมฮะ
เด็กหญิงนัสรี น กูรุง
เด็กมูฮมั หมัด เจะและ
เด็กชายอารี ฟีน ดือราโอะ
เด็กหญิงค็อยรี น เบ็ญอิฟฟัต
เด็กชายอัลฟารุ ต กีไร
เด็กชายฟุรกอน หะยีและ
เด็กชายมุสตากีม อาแว
เด็กชายนัสรี เบ็ญอาลี
เด็กชายแวซอฟวาน แนแซ
เด็กชายรุ ซกี นิเร๊ าะ
เด็กหญิงนุรฟาติน ซอแนะ
เด็กชายนิเฟาซาน นิสนิ
เด็กชายอินอาม บินหะยีอารง

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนอนุบาลยะรัง
ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวนาราม
โรงเรี ยนชุมชนบ้านสะนอ
ร.ร.บ้านอินทนิล
ร.ร.บ้านอีบุ๊
ร.ร.บ้านอีบุ๊
ร.ร.บ้านเขาตูม
ร.ร.อนุบาลแสงสันติ
โรงเรี ยนต้นพิกลุ
ร.ร.บ้านระแว้ง
โรงเรี ยนอนุบาลยะรัง
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
ร.ร.บ้านสายชล
ร.ร.อนุบาลแสงสันติ
ร.ร.ประตูโพธิ์ วิทยา
ร.ร.ประตูโพธิ์ วิทยา
ร.ร.อนุบาลแสงสันติ
โรงเรี ยนตลาดนัดบาซาเอ
โรงเรี ยนบ้านอาโห
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 52
โรงเรี ยนบ้านบูโกะ
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
ร.ร.บ้านคางา
ร.ร.บ้านโคกขี้เหล็ก
โรงเรี ยนชุมชนบ้านพงสตา
ร.ร.สะนอพิทยาคม
ร.ร.ประตูโพธิ์ วิทยา
ร.ร.อนุบาลแสงสันติ
โรงเรี ยนบ้านโคกขี้เหล็ก
โรงเรี ยนตลาดนัดบาซาเอ
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนอนุบาลยะรัง

ระดับ

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

ที่ เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

14875
17548
9246
17104
16648
5051
5485
18105
19209
14066
16764
11943

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางต่วนปารี ดา โต๊ะอีแม
นางสาวฮามีด๊ะ อาบู
นายมะรอมลี ตือบิงหม๊ะ
นายซาการี ยา ตง
นางนิไซนี กือจิ
นายมะรุ ดดิน เจ๊ะแว
นายสุขสันต์ หวันกะมา
นางอานิตา กีไร
น.ส.เจะรอปี ย๊ะห์ มะดีเล๊าะ

นางอาซี ยะ ปูซู
นางอาแอเซ๊าะ บระอาซัน
นางสุ ภาพร แดงกระจ่าง

ชื่อบุตร

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน

นายต่วนชารี พฟุดดีน โต๊ะอีแม
นายมูฮาํ มัดฟิ รฮาน กาซา
นางสาวรุ สนานี ตือบิงหม๊ะ
นางสาวนิศริ นทร์ ตง
นางสาวนิอิฟตีนา กือจิ
นายมูฮมั หมัดอัดนัน เจ๊ะแว
นายวันอดินนั ต์ หวันกะมา
นางสาวอัรมีนาร์ กีไร
นายมูฮมั หมัดลุตฟี บาและ

ร.ร.อนุบาลยะรัง
ร.ร.บ้านอินทนิล
โรงเรี ยนบ้านบากง
ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวนาราม
โรงเรี ยนอนุบาลยะรัง
บํานาญเขต 2 หักธนาคาร
บ.โครงการฯ เขต 2
ร.ร.บ้านโคกขี้เหล็ก
ร.ร.อนุบาลแสงสันติ
โรงเรี ยนบ้านอีบุ๊
โรงเรี ยนชุมชนบ้านสะนอ
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 52

นายเฌอมิลฟัตฮิ ลลาห์ สาและอารง

นายฎอริ ก บระอาซัน
นายเดชน์พล แดงกระจ่าย

หน่ วย อาเภอมายอ
ระดับ

ที่

1
2
3
4
5
ก่ อนประถม 6
7
8
9
10
11
1
2
3
ประถมศึกษา 4
5
6
7

เลขที่สมาชิก

20020
17316
19163
17232
18596
19163
19447
19449
13465
16095
15494
16303
16432
15363
16662
19446
17462
18194

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
น.ส.พาตีนาห์ หะมะ
น.ส.นูรีดา สาและ
นางนาอีมะฮ์ อาแด
นายมูฮมั หมัด ยาซิ
น.ส.ซาฟี ย๊ะ สูหลง
นางนาอีมะฮ์ อาแด
ว่าที่ ร.ต.อาบ๊ะห์ มีสาและ
น.ส.ลิยานา มาหะมะ
นางยามีละห์ สาและ
นายมูหมั หมัด ยูโซ๊ะ
นายมูฮาํ หมัดซานูซี อาแว
นายอิสมาแอ เจะบู
นางโนรี รั่น อาแซ
น.ส.คอดีเย๊าะห์ วาจิ
น.ส.นารี มาน วามะ
น.ส.พารี ด๊ะ ตันหยง
นางคอลีเยาะ มอลอ
น.ส.กูอะ๊ หวัน บิสนุม

ชื่อบุตร

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน

ด.ช.ภัทรกรณ์ ติ๋งเก็ม
โรงเรี ยนบ้านกระเสาะ
ดช.ฟุกมาน อาแว
โรงเรี ยนบ้านสะกํา(ธันวาศิลป์ )
ด.ญ.รอยยาน อาแด
โรงเรี ยนบ้านตะบิตีงี
ด.ญ.นูรนะดา ยาซิ
โรงเรี ยนธรรมพิทยาคาร
ด.ช.มูฮมั หมัดอับบาส สี ลาแม
โรงเรี ยนบ้านกูวิง
ด.ญ.อัรวา อาแด
โรงเรี ยนบ้านตะบิตีงี
ด.ช.อามีน มีสาและ
โรงเรี ยนบ้านตะบิตีงี
ด.ญ.ฮาน่า แวนามะ
โรงเรี ยนบ้านตะบิตีงี
ด.ช.เนาฟาล สาแล
โรงเรี ยนชุมชนบ้านเมืองยอน
ด.ช.บิลาล ยูโซ๊ะ
โรงเรี ยนบ้านกระหวะ
ด.ช.นาบิล อาแว
โรงเรี ยนบ้านปานัน
ด.ญ.ซุลฟา เจะบู
โรงเรี ยนบ้านกูบงั บาเด๊าะ
ด.ช.อัศปาน แวซอเฮาะ
โรงเรี ยนบ้านบูเกะกง
ด.ญ.นิริณทร์ วาโด
โรงเรี ยนบ้านราวอ
ด.ญ.อรัสยา แวฮามะ
โรงเรี ยนบ้านปาลัส
ด.ญ.ฮันญาณ มะฮะมะมิง
โรงเรี ยนบ้านตะบิงตีงี
ด.ช.อาดือนาน มอลอ
โรงเรี ยนบ้านบาโง
ด.ช.นิซยั ฟุดดีน ยะยือริ
โรงเรี ยนบ้านตะบิงตีงี

ระดับ

ที่

8
9
10
11
12
ประถมศึกษา 13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
มัธยมต้ น 5
6
7
8
9
1
2
มัธยมปลาย 3
4
5
1
2
อุดมศึกษา
3
4

เลขที่สมาชิก

15366
18586
18120
17201
14760
16006
8903
8903
15553
18112
18113
16431
16303
16342
18626
14333
14333
14555
16095
15659
15591
15662
12396
18120
16754
14744
13991
11781
13985

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นายสุกรี เจะแต
นางฮานีซะห์ จิ
นางนุรไอดา ดามิง
นายนิแม เจะมะ
นางแวซาปี นะห์ ตาเยะ
นางโนรอัยนี สาและ
นายอับดุลรอหมัน หะยีดือเระ
นายอับดุลรอหมัน หะยีดือเระ

นางสาวไฟรุ ฟ แดนิ
น.ส.อาลีน่า หะยีเตะ
นายหามะ อาแว
นางรอสื อน๊ะ วานิ
นายอิสมาแอ เจะบู
น.ส.สาลีเยาะ นิมา
นายอีรฟาน เจ๊ะอาแดร์
นายมะเพาซี เซ๊ะอุแต
นางวราภรณ์ สงเสน
นางอามีเนาะ มังสมาน
นายมูหมั หมัด ยูโซ๊ะ
นางนูรีซนั มะยีแต
นางนูรูซอมะห์ สะตา
นางนัสรี น ลอจิ
นางวัชริ นทร์ วิญญูนุรักษ์
นางนุรไอดา ดามิง
นายมะยูโซะ มะเละ
นางยุภา ชะดารัตน์
นายอนุรัตน์ พันธ์ศิลป์
นางสุ มาลี คาระวะสุนทร
นายมะยะโก๊ะ บือแน

ชื่อบุตร
ด.ช.ฟาอิซ เจะแต
ด.ญ.อามาลีน จิ
ด.ช.อาลีม ดามิง
ด.ช.นิไฟซอล เจะมะ
ด.ช.มุสลิม ตาเยะ
ด.ช.บาซีร สาและ
ด.ญ.นัสริ นทร์ หะยีดือเระ
ด.ช.ซัรฮาน หะยีดือเระ
ด.ช.อนุสรณ์ การี
ด.ช.นัสฟูร์ อูเซ็ง
ด.ญ.อานิส อาแว
ด.ช.มูฮาํ หมัดฟิ ตรี วาเด็ง
ด.ช.อาลีฟ เจะบู
ด.ช.นินาอิฟ กาแบ
ด.ญ.เอาวิฟา เจ๊ะอาแดร์
ด.ช.ซัยฟุดดีน เซ๊ะอุแต
ด.ญ.รุ่ งกานต์ สงเสน
ด.ญ.ฮันนาน มังสมาน
ด.ช.อาฟี ฟ ยูโซ๊ะ
ด.ช.นัสรอน มะยีแต
นายซอดีกีน สะตา
ด.ช.ต่วนอัฟนันท์ ลอจิ
นายศุภวิชญ์ วิญญูนุรักษ์
น.ส.เกาซัร ดามิง
นายนิตกั วา มะเละ
นายศุภชัย ชะดารัตน์
น.ส.อมิตตา พันธ์ศิลป์
นายณรงค์ คาระวะสุ นทร
นางสาวอาวาตีฟ บือแน

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านบูเกะกุง
โรงเรี ยนบ้านถนน
โรงเรี ยนอิสลามศาสน์วิทยา
โรงเรี ยนบ้านเกาะจัน
โรงเรี ยนบ้านเกาะจัน
โรงเรี ยนชุมชนบ้านเมืองยอน
โรงเรี ยนบ้านบูเกะกง
โรงเรี ยนบ้านบูเกะกง
โรงเรี ยนคลองช้าง
โรงเรี ยนอิสลามศาสน์วิทยา
โรงเรี ยนอิสลามศาสน์วิทยา
โรงเรี ยนบ้านราวอ
โรงเรี ยนบ้านกูบงั บาเด๊าะ
โรงเรี ยนบ้านเกาะจัน
โรงเรี ยนบ้านลางสาด
โรงเรี ยนบ้านคลองช้าง
โรงเรี ยนมายอ (สถิตย์ภูผา)
โรงเรี ยนบ้านกระเสาะ
โรงเรี ยนบ้านกระหวะ
โรงเรี ยนบ้านลางสาด
โรงเรี ยนบ้านนํ้าใส
โรงเรี ยนบ้านสมาหอ
โรงเรี ยนศิริราษฎร์ สามัคคี
โรงเรี ยนอิสลามศาสน์วิทยา
โรงเรี ยนบ้านปาลัส
โรงเรี ยนมายอ (สถิตย์ภูผา)
โรงเรี ยนมายอ (สถิตย์ภูผา)
โรงเรี ยนศิริราษฎร์ สามัคคี
โรงเรี ยนบ้านบูเกะกุง

หน่ วย อาเภอแม่ ลาน
ระดับ

ที่

1
ก่ อนประถม 2
3
1
2
3
ประถมศึกษา
4
5
6
1
มัธยมต้ น 2
3
มัธยมปลาย 1
1
อุดม
2

เลขที่สมาชิก

16920
19945
19376
15833
15467
15077
15991
15053
16660
16920
11727
13699
9603
12733
13835

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวยารอด๊ะ ละมูลอ
นางสาววัชรี พรหมทอง
นางสาวณัศริ นทร์ อามะ
นางภาวิณี เรี ยบประดิษฐ์
นางธัญญา สี ลาภเกื้อ
นางสุ มาลี พรหมจันทร์
นางนูรีซนั สะหะ
นางธัญชนก แดงเย็น
นายสมมาศ เขียวจันทร์
นางสาวยารอด๊ะ ละมูลอ
นางกัญญา สังข์แก้ว
นางมายีดะห์ สาและ
นางจินดา ขุนศรี
นางนิพา ม่วงทับทิม
นายกีรติ มะหลี

ชื่อบุตร
ด.ญ.อาฟาฟ เจ๊ะเด๊ะ
ด.ช.ณัฐกรณ์ พรหมทอง
ด.ช.อับดุลฮาร์ กิม ยะหริ่ ง
ด.ช.พัทธนันท์ เรี ยบประดิษฐ์
ด.ช.ธนวิชญ์ สี ลาภเกื้อ
ด.ญ.วรรณกานต์ พรหมจันทร์
ด.ช.อิคลาศ แวสุหลง
ด.ช.ณัฐชนน แดงเย็น
ด.ช.นพวิชญ์ เขียวจันทร์
ด.ช.อาบีด เจ๊ะเต๊ะ
ด.ญ.อภิญญา สังข์แก้ว
ด.ช.มุอยั ยัด สาและ
นางสาวปานชีวา ขุนศรี
นายกฤษกร ม่วงทับทิม
นายอัมซี มะหลี

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนบ้านคลองทราย
โรงเรี ยนวัดบุพนิมิต
โรงเรี ยนบ้านวังกว้าง
โรงเรี ยนวัดป่ าสวย
โรงเรี ยนบ้านวังกว้าง
โรงเรี ยนบ้านวังกว้าง
โรงเรี ยนบ้านต้นโตนด
โรงเรี ยนบ้านม่วงเตี้ย
โรงเรี ยนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนบ้านม่วงเตี้ย
โรงเรี ยนบ้านคูระ
โรงเรี ยนบ้านม่วงเตี้ย
โรงเรี ยนแม่ลานวิทยา
โรงเรี ยนบ้านวังกว้าง

หน่ วย อาเภอสายบุรี
ระดับ

ที่

1
2
3
4
ก่ อนประถม 5
6
7
8
9
1
2
ประถมศึกษา
3
4

เลขที่สมาชิก

17515
16184
14308
15847
12313
19555
14974
19878
17519
13811
12538
17350
13052

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวซูฟียา นีซะ
นางสุ ไลดา ขอสันติกลุ
นางสาวซาบีน่า พชรเดชโยธิน

นางสาวอามีเนาะ เจะเด็ง
นายสมพงษ์ มะนอ
นางนูรียะห์ อีแต
นางนฎา เจริ ญภักดี
นางสาวนูรอาซีมะห์ แมจิ
นายมูฮาํ หมัดคอซาฟี แมเราะ
นางสาวนูรีซนั ราแดง
นางสุ รินดา มาหามะ
นางสาวนูรฮายาตี มะมิง
นายดนยา กาเจร์

ชื่อบุตร
ด.ญ.เฌอร์ รีน สิ นไหม
ด.ช.ชามิล ขอสันติกลุ
ด.ช.จุฑาพชฎ พชรเดชโยธิน
ด.ญ.ต่วนนูรอัยนา เกียรติวงศ์เสนา

ด.ช.นาฎีม มะนอ
ด.ญ.นูร์ฮาฟี ฟา อีแต
ด.ช.ธนฤทธิ์ เจริ ญภักดี
ด.ญ.ฮวา แมจิ
ด.ญ.มาฟาซ แมเราะ
ด.ญ.ฮัยฟาห์ อาแวกะจิ
ด.ช.รอมฎอน มาหามะ
ด.ช.ฟาเดฟร์ แวยูโซะ
ด.ช.ซัชวัต กาเจร์

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านทุง่ เค็จ
โรงเรี ยนบ้านป่ าม่วง
โรงเรี ยนบ้านปายอ
โรงเรี ยนบ้านเจาะกือแย
โรงเรี ยนบ้านทุง่ คา
โรงเรี ยนบ้านบน
โรงเรี ยนบ้านบาโงยือริ ง
โรงเรี ยนบ้านตะบิง้
โรงเรี ยนอรุ ณศาสน์วิทยา
โรงเรี ยนบ้านกะลาพอ
โรงเรี ยนบ้านแชะโมะ
โรงเรี ยนบ้านแชะโมะ
โรงเรี ยนบ้านปายอ

ระดับ

ที่

5
6
7
8
9
ประถมศึกษา 10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
มัธยมต้ น
5
6
7
8
1
2
มัธยมปลาย
3
4
1
2
3
อุดม
4
5
6

เลขที่สมาชิก

14681
17149
14974
16668
17869
17938
15525
19219
19555
12282
13147
15521
11625
17395
13172
17270
15524
18258
9268
10328
18293
10293
18568
13942
10328
15176
17971
11625
9587

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวรอฮานะ กูดู
นางสาวอูมบูไอมาน สาวัน
นางนฎา เจริ ญภักดี
นายบูราฮาน สาแม
นางรุ สลีฮา สะตา
นางวานิชฌา อายุ
นางฮารี ซะห์ เจ๊ะหลง
นางสาวสุ การ์ นีย ์ อาแวบือซา
นางนูรียะห์ อีแต
นายปัญญา นิมะ
นางฮามีดะห์ หวังขวัญ
นางรอหานี เจะซอ
นายอายุ วันทอง
นางคูไซปะห์ วาและ
นายรอฮีม อีแต
นางสาวนาซี พะห์ สาแม
นางรอซี ด๊ะ นุย้ โส๊ะ
นางซัลมียะห์ แวอุเซ็ง
นายมะยูโซะ เบ็ญเจ๊ะวัน
นายเสรี ยีดอรอแม
นายพาริ ด เจะแว
นายพรรษา ขวัญดี
นายสะแปอิง สามะ
นางสี ตีฟาตีเมาะ ยะพา
นายเสรี ยีดอรอแม
นางพิรม เต็มพร้อม
นางสุ วรรณี วงศ์บหุ ลัน
นายอายุ วันทอง
นายมูฮามะ หะแว

ชื่อบุตร

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน

ด.ช.บัซรัน นิแว
โรงเรี ยนบ้านป่ าทุง่
ด.ช.มูฮาํ หมัดฮานีฟ เจ๊ะดอเลาะ
โรงเรี ยนลาลอวิทยา
ด.ช.ณฐฤทธิ์ เจริ ญภักดี
โรงเรี ยนบ้านบาโงยือริ ง
ด.ญ.ญัลวา สาแม
โรงเรี ยนบ้านป่ าม่วง
ด.ญ.มูซีรีน สะตา
โรงเรี ยนบ้านป่ าม่วง
ด.ญ.นดา อายุ
โรงเรี ยนชุมชนวัดถัมภาวาส
ด.ช.อนัส เจ๊ะหลง
โรงเรี ยนบ้านจ่ากอง
ด.ญ.นูรูอีมาน เบ็ญยูซุฟ
โรงเรี ยนบ้านลานช้าง
ด.ช.ฮาฟี ซาน อีแต
โรงเรี ยนบ้านบน
ด.ญ.นิฮานาน นิมะ
โรงเรี ยนบ้านบน
ด.ช.อัฟฮาน หวังขวัญ
โรงเรี ยนชุมชนวัดถัมภาวาส
ด.ช.มูฮาํ หมัดการี มี เจะซอ
โรงเรี ยนสายบุรีแจ้งประชาคาร
ด.ญ.ยัสมี วันทอง
โรงเรี ยนชุมชนวัดถัมภาวาส
ด.ญ.วีด๊าร์ ด วานิ
โรงเรี ยนบ้านตะบิง้
ด.ช.ร็ อสมี อีแต
โรงเรี ยนบ้านป่ าทุง่
นายมูฮมั หมัดฟาอิฟ ยูโซะ
โรงเรี ยนบ้านบางเก่า
ด.ช.อามีน นุย้ โส๊ะ
โรงเรี ยนบ้านบาเลาะ
ด.ช.มูซ็อฟฟัร บินอัศมะลี
โรงเรี ยนบ้านโตะบาลา
นายอามีน เบ็ญเจ๊ะวัน
โรงเรี ยนบ้านปายอ
นายอัลอามีน ยีดอรอแม
โรงเรี ยนสายบุรีแจ้งประชาคาร
นายอัฟฟาน เจะแว
โรงเรี ยนบ้านบือเระ
นางสาวธัญชนก ขวัญดี
โรงเรี ยนชุมชมบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
นายคอดาฟี สามะ
โรงเรี ยนบ้านกะลาพอ
นางสาวนูรซามีรต์ ยะพา
โรงเรี ยนบ้านป่ าทุง่
นายอัสรี ย ์ ยีดอรอแม
โรงเรี ยนสายบุรีแจ้งประชาคาร
นางสาวจิรัชยา เต็มพร้อม
โรงเรี ยนบ้านบือเระ
นางสาวปาณิ สรา วงศ์บหุ ลัน
โรงเรี ยนฮัว่ หนํา
นายอิรฟาน วันทอง
โรงเรี ยนชุมชนวัดถัมภาวาส
นางสาวนูรีฮนั หะแว
โรงเรี ยนชุมชนบ้านบางเก่า

หน่ วย อาเภอกะพ้ อ
ระดับ

ที่
1
2
ก่ อนประถม
3
4
1
2
3
ประถมศึกษา
4
5
6
1
มัธยมต้ น 2
3
มัธยมปลาย 1
1
อุดมศึกษา
2

เลขที่สมาชิก

15973
17308
18492
14309
16397
14426
16974
15279
16462
16344
12744
18252
19392
17365
12192
8651

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวฟาตีเมาะ มิงกะ
นางสาวกามิลยา โต๊ะกือละ
นางยาแลฮา มอมอสะเตง
นายมูหาํ หมัดตอฮา อาแด
นางสาวรอสนิง สะละนะ
นางสาวฟาซี หยะ จะปะกิยา
นางสาวรอฮีหม๊ะ นิทอง
นางนันทิรา สะดีละ
นางนุรฮายาตี แมเราะ
นางนูรียะ วาแมดีซา
นางนูรีดา และยา
นางสาวซาวียะ๊ เซ็งสะ
นางยูลิดา เงาะ
นางรัตน์ติยา สะแม
นางเสาเราะ อาแซ
นายฮาแว สาแม

ชื่อบุตร
ด.ช อาริ ซ อับดุลเลาะ
ด.ช มูฮมั หมัดฟารี ส สาและ
ด.ญ วัฟฎาอ มอมอสะเตง
ด.ช ฟิ รเดาซ์ อาแด
ด.ชอับดุลฮากีม เมาะนิ
ด.ญ อัฎนิน แบรอสะแบ
ด.ญ นิอซั ฟาณี แวมูดอ
ด.ช นาบิล สะดีละ
ด.ญ อัยนา บูรอดียา
ด.ช ซามีย ์ วาหม๊ะ
ด.ญ อนิสริ นทร์ หะแว
ด.ญ ซอบีรีน สมาแอ
ด.ญ ซอบารี ยะห์ เงาะ
นายมุสลิม สะแม
นายอนุมตั ิ อาแซ
น.ส ซานูรี สาแม

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรี ยนบ้านบือแต
โรงเรี ยนบ้านวังกะพ้อ
โรงเรี ยนบ้านมะแนดาแล
โรงเรี ยนบ้านตะโละดารามัน
โรงเรี ยนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรี ยนบ้านบือแต
โรงเรี ยนบ้านอุแตบือราแง
โรงเรี ยนบ้านมือลอ
โรงเรี ยนกะรุ บี
โรงเรี ยนบ้านปล่องหอย
โรงเรี ยนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรี ยนบ้านโลทู
โรงเรี ยนบ้านมะแนดาแล
บํานาญ
โรงเรี ยนบ้านกะรุ มี

หน่ วย อาเภอไม้ แก่ น
ระดับ

ที่

1
ก่ อนประถม 2
3
1
2
3
ประถมศึกษา
4
5
6
1
2
มัธยมต้ น
3
4
1
มัธยมปลาย
2
อุดมศึกษา 1

เลขที่สมาชิก

19737
12999
14869
18380
14975
17307
14254
15508
13031
18236
13031
14315
8966
8966
12795
14975

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางรอดียะ๊ นิเส็น
นางมูนา เจตสุวฒั น์
นางอนุสรา แดงเต็ม
นางปราณี มลายา
นางยารอดะห์ เจะเลาะ
นางวนิสา ดาหมาด
นางสาวนิตยา วิจิตร
นางนุรมีย ์ เจะเลาะ
นางฟาดีละ๊ แซะเฮง
นางลาตีพะ มะนิ
นางฟาดีละ๊ แซะเฮง
นางซูไรยา กะมิง
นายฮาแว มะแซ
นายฮาแว มะแซ
นางสุ ภา โตะหะ
นางยารอดะห์ เจะเลาะ

ชื่อบุตร
ด.ช มูฮมั หมัดนาดิร นิเส็น
ด.ญ อิมติซาม เจตสุวฒั น์
ด.ญ คณิ ศร แดงเต็ม
ด.ช อับดุลการิ ม มลายา
ด.ญ ฟารี ดา มะเซ็ง
ด.ช วีอารัม ดาหมาด
ด.ช วรรธนะ วิจิตร
ด.ญ ฮานีฟา สี ตีเลาะ
ด.ญ ฟิ รฮาณี แซะเฮง
ด.ช อามาน มะนิ
ด.ช ฟี รฮาน แซะเฮง
นายอันนัส กะมิง
ด.ญ นูรฟารัซ มะแซ
นายมูฮมั มัดริ บกี มะแซ
นายอัมหมัดซัฟรี โตะหะ
น.ส ฟาดีลา มะเซ็ง

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านตะโละไกรทอง
โรงเรี ยนบ้านกระจูด
โรงเรี ยนวัดโชติรส
โรงเรี ยนไม้แก่นกิตติวิทย์
โรงเรี ยนบ้านตะโละไกรทอง
โรงเรี ยนบ้านปลักแตน
โรงเรี ยนวัดสารวัน
โรงเรี ยนสารวัน
โรงเรี ยนบ้านตะโละไกรทอง
โรงเรี ยนบ้านโคกนิบง
โรงเรี ยนบ้านตะโละไกรทอง
โรงเรี ยนบ้านตะโละไกรทอง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
โรงเรี ยนบ้านปลักแตน
โรงเรี ยนบ้านตะโละไกรทอง

หน่ วยเทศบาลเมือง
ระดับ

ที่

เลขที่สมาชิก

ก่ อนประถม

1
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3

16235
13918
13923
13905
19302
14046
14046
11414
13859
12877
16426
11414
16108
10607

ประถม

มัธยมต้ น

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นายชาคริ ต พรหมจันทร์
นางอามีเนาะ จารู
นางสารี ป๊ะ สาเล็ง
นางสาวสุ ชาดา ดุลยกุล
นางสาวอัมพิกา คณานุรักษ์
นายนวพล แวมามะ
นายนวพล แวมามะ
นางพรวิไลย์ แก้วพิมพ์
นางสุ กลยา แก้วสองสี
นางกัญหา หมัดอู
นางไพริ นทร์ บุญพลอย
นางพรวิไล แก้วพิมพ์
นางปาณิ สรา จาติเกตุ
นายสมชาย แก้วพิมพ์

ชื่อบุตร
ด.ญ.เชิญขวัญ พรหมจันทร์
ด.ช.ฌิฮาบุดดีน จารู
ด.ญ.นูรอัยนี ยะโก๊ะ
ด.ญ.อาณี รา ดุลยกุล
ด.ญ.กัญญพัชร์ คณานุรักษ์
ด.ช.อัฟฟาน แวมามะ
ด.ญ.อิลยีนส์ แวมามะ
ด.ญ.เกตฟ้ า แก้วพิมพ์
ด.ช.นภัสดล แก้วสองสี
น.ส.จัยดาร์ หมัดอู
นายพีรพงษ์ เจ๊ะเต๊ะ
น.ส.เกตุเพชญ์ แก้วพิมพ์
นายพัชรพล จาติเกตุ
น.ส.เกตุพิมพ์ แก้วพิมพ์

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
เทศบาลเมืองปัตตานี
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
เทศบาลเมืองปัตตานี
เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
เทศบาล 5
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
เทศบาลเมืองปัตตานี
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร

หน่วยเทศบาลตะลุบัน
ระดับ
ก่ อนประถม

ประถม

ม.ต้ น
ม.ปลาย
อุดม

ที่

เลขที่สมาชิก

1
2
1
2
3
4
1
2
1
1
2
3

18636
19439
13152
14561
16816
18671
12593
16816
10145
7480
12867
16816

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางษุฮยั ลีย ์ กูมะ
นางสาวปาตีเมาะ เจะดิง
นางอัมพร แสะเมาะ
นางสาวซันรื อมี ดอเลาะ
นายอมรพันธ์ ชอบธรรม
นางณลิดา ยูโซะ
นายสุกิจ สุระกําแหง
นายอมรพันธ์ ชอบธรรม
นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล
นางสุ วภา จินดารัตน์
นางปราณี ยูโซะ
นายอมรพันธ์ ชอบธรรม

ชื่อบุตร
ด.ช.กูออห์ซาน กูมะ
ด.ช.ชากิร แอสะมะเอ็ม
ด.ญ.ซุวา แสะเมาะ
ด.ญ.อายูนีย ์ ยูนุ๊
ด.ญ.ธีระสุดา ชอบธรรม
ด.ช.ไฟซอล ยูโซะ
ด.ญ.มัรวารัน สุระกําแหง
ด.ญ.อภิชญา ชอบธรรม
นายภูริชย์ อนรรฆธนะกุล
นายพงศ์ธร หมะสะอะ
นายซอฟรอน ยูโซะ
น.ส.อาทิตยา ชอบธรรม

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
ท. 4 บ้านอุเมะ
ท. 6 บ้านบางตาหยาด
ท. 5 บ้านกาหยี
ท. 4 บ้านอุเมะ
ท. 6 บ้านบางตาหยาด
ท. 6 บ้านบางตาหยาด
เทศบาลตะลุบนั
ท. 6 บ้านบางตาหยาด
ท. 5 บ้านกาหยี
ท. 2 บ้านปากนํ้า(พิธานอุทิศ)
ท.3 บ้านปาตาตีมอ
ท.6 บ้านบางตาหยาด

หน่วยอาชีวะ/เทคนิค/กศน.
ระดับ

ที่

1
2
3
4
5
6
ก่อนประถม
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ประถม
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เลขที่สมาชิก

19020
18157
15580
15472
18159
18157
16022
19170
17457
16261
15638
16947
15781
15292
16962
17213
18718
19950
15933
12461
13712
18465
16086
18457
15920
19827
14839
16562
15036
15630
14859
15580
16789
15655

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวทิพวัลย์ ขําขุน
นายมารื อวัน จะปะกิยา
นายอายุบ มะซง
นางสาววาร์ นี ยะโก๊ะ
นางสาวแวนะ เจ๊ะแต
นายมารื อวัน จะปะกิยา
นางสาวดรุ ณี ไมมะหาด
นายมูฮมั มัดอุสนี มะเซ็ง
น.ส.มากูเซาะห์ มะณี หิยา
นางภาวันตี หะยียามา
นางสาวสยุมพร ศิริกาญจน์
นายปรัชญา ฮัว่ เจียม
นางนวรัตน์ แผ้วสะอาด
นางสาวซูใฮลา อาลียะ
นายมะสะกรี ลาเต๊ะ
นายคอยรู ดิน กีลีมอ
จ่าอากาศโทสุ ริยะ อิสโร
นางสาวซี ตีแอเส๊าะ มูดอ
นางสาวซุลวานีย ์ เจ๊ะอุบง
นายสมบัติ ฉายแสง
นางซุวยั นี หะยีมะสาและ
นางวิลาสิ นี เดชดํานิล
นางรุ สณี หัดขะเจ
นายมูหมั หมัดซุกรี กาซอ
นางสาวเบญจวรรณ ฮะนิง
นางสาวอาอีเซาะห์ ปาโห๊ะ
นางซูรียานี สาและ
นางสาวรอฮานา หะยีแยนา
นางจารุ วรรณ ศีรษะพล
นางรัตติยา บุญเรื อง
นางสุ พรรณี เทียนสุ ข
นายอายุบ มะซง
นางสาวอาซียะ เจ๊ะเละ
น.ส.รัชฏาภรณ์ ไชยแพทย์

ชื่อบุตร
ด.ช.ตรัยคุณ แก้วเมือง
ด.ช.รัฟฟาน จะปะกิยา
ด.ญ.นิชาภัทร มะซง
ด.ช.ภัทรพล สมาแอ
ด.ช.อับดุลเราะมาน ซอรี
ด.ช.ฟัรฮาน จะปะกิยา
ด.ช.อามีน สะนิ
ด.ญ.นูรฟาเดียร์ มะเซ็ง
ด.ญ.นาซี ฟาร์ มะณี หิยา
ด.ช.บิลาล หะยียามา
ด.ญ.แวอาวาตีฟ เจะสื อแม
ด.ช.อัศลาน ฮัว่ เจียม
ด.ช.นิรัติศยั แผ้วสะอาด
ด.ญ.ซัยฟี ตา มะสะแห
ด.ญ.ฮุสนี ลาเต๊ะ
ด.ญ.นัสรี น กีลีมอ
ด.ญ.สุ ภสั สรา อิสโร
ด.ญ.นูรวีย ์ แวสามะ
ด.ญ.อัสมาอ์ หะยีแวกะจิ
ด.ช.ชวิลวิทย์ ฉายแสง
ด.ญ.อะฮ์ลาม หะยีมะสาและ
ด.ช.ณัฐวิชช์ เดชดํานิล
ด.ช.ฮานีฟ หัดขะเจ
ด.ญ.มาซายา กาซอ
ด.ญ.มัซณี สะแลแม
ด.ช.มูฮาํ หมัดอันวัร อาเก๊ะ
ด.ช.นราวิชญ์ สาและ
ด.ญ.ซาวียาร์ บือแน
ด.ช.ชินดนัย ศีรษะพล
ด.ช.คมสัน บุญเรื อง
ด.ช.แทนธรรม เทียนสุ ข
ด.ช.ชณาภัทร มะซง
ด.ญ.อาว์วา เจะหมะ
ด.ช.อภิรันต์ แก้วประดับ

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
กศน.แม่ลาน
กศน.ทุง่ ยางแดง
วิทยาลัยการอาชี พปัตตานี
กศน.ยะหริ่ ง
กศน.ยะหริ่ ง
กศน.ทุง่ ยางแดง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพชายแดน

กศน.ยะรัง
กศน.มายอ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําฯ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
กศน.ปัตตานี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําฯ
กศน.ทุง่ ยางแดง
กศน.แม่ลาน
กศน.ทุง่ ยางแดง
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชี วศึกษาปัตตานี
กศน.ยะรัง
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
กศน.ยะรัง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพชายแดน

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
กศน.เมืองปัตตานี
วิทยาลัยอาชี วศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยประมงปัตตานี
กศน.มายอ
กศน.โคกโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
กศน.แม่ลาน
วิทยาลัยการอาชี พปัตตานี
กศน.ปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ระดับ

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

ที่

เลขที่สมาชิก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

16494
16561
15956
19606
17209
19993
15289
15109
12659
18431
16015
11978
12590
18925
17508
15648
14860
10503
10873
16605
16566
17508
15890

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางนุริสาน ดือราแม
นางสาวแตเราะห์ สาเมาะ
น.ส.นิพรรณ ราชเมืองขวาง
นางสาววิภารัตน์ ชูช่วย
นางจันทวดี ขวัญเพ็ชร์
นายนาซอรี เต็ง
นายนิเซ็ง นิมะมิง
นางวันเพ็ญ สัน่ สท้าน
นายอาทิตย์ มุสิกลุ
นางสาวแวแอเสาะ ประดู่
นางกัญญา นิจิ
นายประกาย พรหมจันทร์
นางวัชรี จําเนียรสุข
นางสาวทวิตา จรัสธาดากุล
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย
นางเพ็ญจันทร์ ผ่องอําไพ
นางสุ ภาพร เพชรสุวรรณ
นางอาบจิต อินทรทองดี
นางสิ ริญญา ชูเชิ ด
น.ส.กุลธิดา วัตรชาติศุภกุล
นางแวซามีนะห์ ปัตยะบุตร
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย
นายอําพล ศรี เกรี ยน

ชื่อบุตร
ด.ช.ฟาอิซ ดือราแม
ด.ช.อัซรี ห์ บาเหะ
ด.ญ.นันทนัช จันทร์ หอม
ด.ช.ธนะกร แก้วพระภัย
ด.ญ.นิรมล ขวัญเพ็ชร์
ด.ช.มูฮาํ หมัดอามีน เต็ง
ด.ช.นิฟาอิส นิมะมิง
ด.ญ.นุรซอลีฮา สะแม
น.ส.ธิติกาญจน์ มุสิกลุ
ด.ช.นิฟาอิซ มะมิง
นายนิอาริ ส นิจิ
นายปาย พรหมจันทร์
นายวิศวะ จําเนียรสุข
นายธนัชชน์ ธนโชติเรื องกิจ
น.ส.ภูริชญา อ่อนโพธิ์เตี้ย
น.ส.ธัญยธรณ์ ผ่องอําไพ
นายกฤษฎิ์ เพชรสุ วรรณ
น.ส.เวธนี อินทรทองดี
นายชานน ชูเชิด
นายภูมิ กระแสรัตน์
น.ส.วันนาเดียร์ ปัตยะบุตร
น.ส.ธีรนาฎ อ่อนโพธิ์ เตี้ย
น.ส.ศิรินดา ศรี เกรี ยน

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
กศน.มายอ
วิทยาลัยการอาชี พปัตตานี
กศน.ปัตตานี
กศน.หนองจิก
กศน.ยะรัง
กศน.ปัตตานี
กศน.ยะหริ่ ง
วิทยาลัยอาชี วศึกษาปัตตานี
กศน.ยะหริ่ ง
กศน.ทุง่ ยางแดง
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชี วศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยการอาชี พปัตตานี
วิทยาลัยอาชี วศึกษาปัตตานี
ว.เทคนิคกาญจนาภิเษก
กศน.หนองจิก
กศน.แม่ลาน
วิทยาลัยอาชี วศึกษาปัตตานี
กศน.โคกโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชี วศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

หน่วยตัดโอน
ระดับ

ที่

เลขที่สมาชิก

ก่ อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมต้ น
มัธยมปลาย
อุดมศึกษา

1
1
1
1
1

18954
14743
12292
11535
19632

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวเมลดา เงินราษฎร์
นายอาสมี โต๊ะเจะ
นายจารึ ก แก้วแสงอ่อน
นางซูฮยั นี หวัน่ เซ่ง
นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์

ชื่อบุตร
ด.ช.ชัยกร เงินราษฎร์
ด.ญ.อันอาร์ โต๊ะเจะ
ด.ญ.ธีรกานต์ แก้วแสงอ่อน
นายดานิช หวัน่ เซ่ง
นายวัชริ ค นวลศรี

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

หักบัญชีธนาคาร
สนง.พระพุทธศาสนาปัตตานี

สนง.วัฒนธรรม
สนง.วัฒนธรรม

หน่ วย อาเภอทุ่งยางแดง
ระดับ

ที่

1
ก่ อนประถม 2
3
1
2
3
ประถมศึกษา 4
5
6
7
1
มัธยมต้ น 2
3
1
มัธยมปลาย
2
1
อุดมศึกษา
2

เลขที่สมาชิก

14756
18323
20011
17306
19287
18323
15519
14771
16074
18743
13550
13516
18878
18776
15091
10336
12321

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางพารี ดา เฮาะมะ
นายปันดี ยีอาสะ
นางมารี นา เจ๊ะดอเลาะ
นางมือลาตี แซะอามา
นางรอฮานี มูซอเลง
นายบันดี ยีอาสะ
นางมารี นี อาแว
นางสาวพาตีเมาะ บีรู
นางนิโซเฟี ยร์ กูแม
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะและ
นายอุสมาน บินนูรดีน
นางมาซี ยะ๊ วาเลาะ
นายมะอีลา เจะนิ
นางอาซี ซะ ยีหะมะ
นางรอสมียะห์ สาเระ
นายอะห์มดั เจ๊ะดาโอะ
นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง

ชื่อบุตร
ด.ช อามีน เฮาะมะ
ด.ญ มุฮซีนีน ยีอาสะ
ด.ช ฟาอิส เจ๊ะดอเลาะ
ด.ช ฮัมดาน แซะอามา
ด.ญ ฮัยดัร มูซอเลง
ด.ช มูอซั ซิ น ยีอาสะ
ด.ญ มุสลีฮา อาแว
ด.ช อามีน มิเดร์
ด.ช วันมูฮมั หมัดชารี ฟ กูแม
ด.ช อามีรีน เจ๊ะและ
ด.ช คอยรู ลอามีน บินนูรดีน
ด.ญ แวฮาซานะ วาเลาะ
ด.ช นัจวาร์ เจะนิ
น.ส ซีตีอาอีเส๊าะ ยีหะมะ
นายนบิล บือแน
น.ส ซอฟี เราะห์ เจ๊ะดาโอะ
น.ส นัตติมา นาดา

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านมะนังยง
โรงเรี ยนบ้านมะนังยง
โรงเรี ยนบ้านและแวะ
โรงเรี ยนบ้านปาก
โรงเรี ยนบ้านตะโละแมะนา
โรงเรี ยนบ้านมะนังยง
โรงเรี ยนบ้านมะนังยง
โรงเรี ยนภักดีวิทยา
โรงเรี ยน้านมะนังยง
โรงเรี ยนบ้านแลแวะ
โรงเรี ยนบ้านแลแวะ
โรงเรี ยนบ้านนํ้าดํา
โรงเรี ยนบ้านตือเมาะ
โรงเรี ยนบ้านมะนังยง
โรงเรี ยนทุง่ ยางแดงพิทยาคม
โรงเรี ยนบ้านพิเทน
โรงเรี ยนบ้านมะนังยง

หน่ วยสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 1
ระดับ

ที่

1
2
1
ประถมศึกษา 2
3
1
มัธยมต้ น
2
มัธยมปลาย 1
1
อุดมศึกษา 2
3
ก่ อนประถม

เลขที่สมาชิก

17105
18855
13632
19159
14935
9335
16522
9767
11485
19552
10587

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )

ชื่อบุตร

นางสาวอาซีหย๊ะ หี มล๊ะ
นายฟาอิส แวเยะ
นางนวลหง โชคศิริโภคา
นางอิสริ ยาภรณ์ ศรี สุวรรณ

เด็กชายฮาฟปา สื อแม
เด็กชายฟาเดล แวเยะ
เด็กชายรชต โชคศิริโภคา
เด็กชายวีรภัทร์ ศรี สุวรรณ

นายมูฮมั หมัดอัรซาด ลือแบซา

เด็กชายมูฮมั หมัดฮาซิบ ลือแบซา

นางฟารี ดา ดอเลาะ
นางนุร์ยาตี บูงอสายู
นางขวัญจิรา เจ๊ะแว
นางสุ มาลี สุขศรี
นายสะอาลวี อิสสมะแอ
นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ

เด็กหญิงอัฟนาน มะเกะ
เด็กชายมูซา บูงอสายู
นายรันอดินนั ต์ หวันกะมา
นายธรรมนูญ สุขศรี
นายซัลฟาน อิสสมะแอ
นายกวินภัทร ดุลยศักดิ์ศิริ

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สพป.ปน.เขต 1
สก.สค.จ.ปัตตานี
สพป.ปน.เขต 1
สพป.ปน.เขต 1
สพป.ปน.เขต 1
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สพป.ปน.เขต 1
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สก.สค.จ.ปัตตานี

หน่ วยสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 2
ระดับ
ก่ อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมต้ น
มัธยมปลาย
อุดมศึกษา

ที่
1
1
1
1
1

เลขที่สมาชิก

19413
14737
11740
11270
13072

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางสาวอรวรรณ พรหมชัย
นางกอมาริ ยะ๊ ปรี ชานพคุณ
นางซัลมา มะเกะ
นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
นางยุวารี สะมาแอ

ชื่อบุตร

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน

เด็กชายตฤณภัทร ทองกระจ่าง
เด็กชายฟาเดล ปรี ชานพคุณ
เด็กหญิงศิตา มะเกะ
นางสาวจิดาภา ยงยศยิง่
นายอามีน สะมาแอ

สพป.ปน.เขต 2
สพป.ปน.เขต 2
สพป.ปน.เขต 2
สพป.ปน.เขต 2
สพป.ปน.เขต 2

หน่ วยสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 3
ระดับ

ที่

เลขที่สมาชิก

ก่ อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมต้ น
อุดมศึกษา

1
1
1
1

18326
17305
19250
8606

ชื่ อ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์ )
นางพูตรี เพ็งมูซอ
นางนูรีดา เพชรรัตน์
นางสาวฮัสลีณา กรู แป
นายสุพลีพี สื อรี

ชื่อบุตร

สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน

เด็กชายมูซาร์ ราฟ เพ็งมูซอ
เด็กชายอานัตต เพชรรัตน์
เด็กชายซารี ฟ อาวัง
นางสาวณัสรี ยา สื อรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จํากัด

สพป.ปน.เขต 3
สพป.ปน.เขต 3
สพป.ปน.เขต 3
สพป.ปน.เขต 3

