
              ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ท่ี  17/2563  เร่ือง  การใหท้นุส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก
ประจาํปี  2563  บดัน้ี สหกรณ์ฯไดด้าํเนินการจบัสลากทนุการศึกษาบตุรสมาชิก  ประจาํปี 2563  เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้
เม่ือวนัท่ี  7  พฤศจิกายน  2563   อาศยัอาํนาจตามความใน ขอ้ 65  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  

ระดับ ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16549 นางฟาติน    กาลิม ด.ญ.ร็อฟฟา   กาลิม โรงเรียนบา้นกาฮง

2 15427 นางไอนิง   เจะ๊เหลาะ ด.ญ.อลัญา   เจะ๊เหละ โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ

3 18849 นางสาวไอนี   จาจา ด.ญ.อลัยา   มูฮิ โรงเรียนจงรักสตัยวิ์ทยา

4 19227 นางชลธิรา  สุมารสิงห์ ด.ญ.ณฐัทิตา   สุมาเสาท์ การศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี

5 13909 นางลลนา   แวสะแม ด.ช.อบัดุลเราะมาน  แวสะแม โรงเรียนจงรักสตัยวิ์ทยา

6 16368 นางนูรีนา   แวดือเระ ด.ญ.นูฮารี   แวดือเระ โรงเรียนจงรักสตัยวิ์ทยา

7 13789 นางสาวโนรีซนั   อุมา ด.ญ.ฟาเซีย  หะยแีวฮามะ การศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี

8 17234 นางสาวยรีูยะ๊  แมเราะ ด.ญ.อานิส  เจะ๊มะ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

9 12464 นางยารอนา   เจะแวนิ ด.ช.นศัรูน  เจะแวนิ โรงเรียนบา้นคลองมานิง

10 17218 นางสาวสารีนา  วาจิ ด.ช.นาอีม   มาแกง โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ

11 17237 นางสาวอรดี   ฤทธิชยั ด.ญ.พชริญญา  หลงัยาหน่าย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

12 17951 นางสาวอิบฏีซาม  หะยเีจะ๊นะ ด.ญ.นาดาย ์ เจะปิ โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา

13 18438 นางสาวซยันบั   เจะ๊อุบง ด.ญ.อฟัรีน  อาแวยานิง โรงเรียนจงรักสตัยวิ์ทยา

14 14272 นางมาลาตี   ปอซอตี ด.ช.วนัมุคลิส   ปอซอตี โรงเรียนบา้นกอแลบีเละ

15 19916 นางสาวฟาตีฮนั   สุหลง ด.ญ.นูรฟิตรี   มะ โรงเรียนดารุลบารอกะฮ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด

ที ่ 19 / 2563
เร่ือง   รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี  2563

....................................................................................................................................

จึงขอประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บทนุส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก  ประจาํปี  2563    ดงัต่อไปน้ี

หน่วย  อ าเภอเมืองปัตตานี

ก่อนประถม



ระดับ ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16243 นางนาเดีย   ใจสมุทร ด.ญ.ฮาวา   ใจสมุทร โรงเรียนบา้นคลองมานิง
2 12893 นางทิศารัตน์   อูเซ็ง ด.ญ.อลิญาณี   อูเซ็ง โรงเรียนกูตงวิทยา
3 17385 นางสาวปวิณี   ปาแซ ด.ญ.นิรอยฮาน   นาแว โรงเรียนพฒันาอิสลาม
4 17188 นางอญัญรัตน์   หลีเส็น ด.ญ.อญัชลิกา   หลีเส็น โรงเรียนบา้นกาแลบือซา
5 16411 นางซูรียาตี   อศัศอลีฮนั ด.ช.เซาบลั   ฮิดญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
6 15621 นางแวมซันะ  หะยแีวสะแลแม ด.ช.ฮมัดาน   หะยแีวสะแลแม โรงเรียนบา้นสระมาลา
7 18887 น.ส.ตูแวนุสตารีนา ไซดอูเซ็ง ด.ญ.ต่วนซุลฟียา  เสะดอเล๊าะ โรงเรียนอามานะศกัด์ิ
8 11706 นางสุวิมล   มหะมะ ด.ช.อดัวา   มหะมะ โรงเรียนบา้นกอแลบีเละ
9 14679 นายซาการียา   สือนิ ด.ช.ฟาอิซ   สือนิ การศึกษาเอกชน อ.ปะนาเระ
10 19546 นางสาวอาแอเสาะ  อีปง ด.ญ.นินาเดียร์   สามะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
11 14204 นายพงศศ์กัด์ิ   เหล่าเจริญสุข ด.ช.ณฐัวฒัน์   เหล่าเจริญสุข โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
12 19510 นายอบัดุลเลาะ   สามะ ด.ช.อบัดุลฮาฟิต   สามะ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
13 12314 นายนสัรินทร์   บารู ด.ญ.นูรฟาเดีย   บารู โรงเรียนชุมชนบา้นปูยดุ
14 18438 นางสาวซยันบั   เจ๊ะอุบง ด.ช.ฟรุกรณ์   อาแวยานิง โรงเรียนจงรักสตัยวิ์ทยา
15 15094 นางนิรญา   โต๊ะมิง ด.ช.รุซตมั   โต๊ะมิง โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ
16 16992 นางสาวซูรายา   สาวนั ด.ช.มูฮาํหมดัอีรชาด  ยานยา การศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี
17 16358 นายอีซอ   ยโูซะ ด.ช.นิอาลีฟ  ยโูซะ โรงเรียนจงรักสตัยวิ์ทยา
18 17072 นางสาวมารีแย   โตะ ด.ช.ฮานีฟ   สะมะแอ โรงเรียนศาสนูปถมัภ์
19 11903 นางสาวนิเมาะ   นิกูโน ด.ญ.นูรฟาตีฮะห์   เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปุโระ
20 18041 นางสาวฮาซียะ   ตะเยา๊ะ ด.ช.อลิม   ยโุส๊ะ โรงเรียนบา้นคลองมานิง
21 18895 นายรอสดี   แวกาจิ ด.ช.อาดารุส   แวกาจิ โรงเรียนบา้นจือโระ
22 17387 นางสาวนูรียา   มะมิงจิ ด.ช.ตด๊าด   บาบูมาเร๊าะ สช.จ.ปัตตานี
23 18986 นางแวสาลีฮะ   ตูหยง ด.ญ.อานีส   ตูหยง โรงเรียนบา้นสระมาลา
24 12223 นางนิโรสณี   นิสะแม ด.ช.นิอานิส   นิสะแม โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ
25 15437 นางสาวสุนิษา  พทุธแสง ด.ญ.ปัณฑารีย ์ ขุนทองจนัทร์ โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์
26 15601 นายอบัดุลลอฮ   แวบูละ ด.ญ.ซีวา   แวบูละ โรงเรียนบา้นบาราเฮาะ
27 15219 นางสาวลภสัรดา   แซ่อุย้ ด.ช.ชามิล   มนัอิ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง
28 17695 นางนูรียะ๊   ดือเระ ด.ญ.เกาซรั   นาวีเยาะ โรงเรียนอามานะศกัด์ิ
29 17118 นางสาวนูหรีหยะ๊   หมดัอะดํ้า ด.ญ.นูรอิฮตีซาน  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนบาํรุงอิสลาม
30 17118 นางสาวนูหรีหยะ๊   หมดัอะดํ้า ด.ช.นะอีม   เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนบาํรุงอิสลาม
31 16559 นางอารีตา   มะปาเซ ด.ญ.อฟันาน  มะปาเซ โรงเรียนบา้นกอแลบีเละ
32 15222 นางสาวนิสรีน  หะยกืีอจิ ด.ญ.ฮนันาน   ดือราแม โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ
33 19233 นางสาวราณี   ปริงทอง ด.ญ.ซามีมีย ์  ลาดอ โรงเรียนอามานะศกัด์ิ
34 1531 นางขวญัใจ   ไกสุธรรม ด.ญ.ธญัสิริ   ไกสุธรรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
35 18207 นางสาวอาซี   บือสา ด.ญ.รูวยัฎา  อุเซ็ง โรงเรียนอามานะศกัด์ิ
36 17823 นางสาวรอบีอะห์   หะยนีาแว ด.ญ.ร็อยยาน   มาแจ โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

ประถม



ระดับ ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 15935 นางนาตือเร๊าะ   แวอาลี ด.ช.วนัฟรุกอน  แวอาลี โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

2 14631 นายอดันนัส์   เจะปะกียา ด.ช.อฟัฟาน   จะปะกียา โรงเรียนบา้นคลองมานิง

3 14507 นายมะนาแซ   มะเดหมะ ด.ญ.ฮาซีมา   มะเดหมะ โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ

4 12382 นางวลัภา   มะลี ด.ช.ฟัยรูซ   มะลี โรงเรียนบา้นบานา

5 13523 นางเกศกาญจน์   ศรีสุวรรณ์ ด.ช.ธีทตั  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

6 16398 นางปวีณา   นิมะ ด.ช.รอมฎอน  นิมะ โรงเรียนบา้นกูวิง

7 19051 นายมือเราะ   อารง ด.ช.มุฮาํหมดัอาดีน  อารง โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

8 11624 นางณดา      แวกาเดร์ ด.ช.อนสั   แวกาเดร์ โรงเรียนเมืองปัตตานี

9 17816 นายมะสูฮารตู  บระอาซนั ด.ญ.อามาล   บระอาซนั โรงเรียนบา้นกรือเซะ

10 14729 นางปาตีหมะ๊   ซีนา ด.ช.ซลัมาน   ซีนา โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปโุระ

11 19613 นางศจี   วิเศษ ด.ญ.ลกัษิกา  วิเศษ โรงเรียนจอ้งฮั้ว

12 18757 นายอดิศกัด์ิ   มะปาแซ ด.ช.อปัฎอล  มะปาแซ โรงเรียนบา้นสระมาลา

13 16824 นางสาวนิดา   มามะ ด.ช.อิรฟาน   กาเจร์ โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

14 13672 นายเชาวน์เพชร  เจะ๊สอเหาะ ด.ช.ฟาฏิร   เจะ๊สอเหาะ การศึกษาเอกชน อ.หนองจิก  

1 12900 นางสารีปะห์   อาษาสุจริต น.ส.ปติณญา  อาษาสุจริต โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

2 18661 นายสมพล   เจริญวิริยะภาพ น.ส.ปัญญิศา  เจริญวิริยะภาพ โรงเรียนจอ้งฮั้ว

3 11392 นางจีรนนัท ์  มาสินธุ์ น.ส.ภคัจิรา  มาสินธุ์ โรงเรียนบา้นกาแลบือซา

4 14714 นางอาซีมะ๊   กะโด น.ส.อาวาติฟ   กะโด โรงเรียนอามานะศกัด์ิ

5 13443 นางเจะปาตีเมาะ   มะรอแม นายอาร์ฟันดี  มะรอแม โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ

6 12180 นางสาวรัชนี   ตือบิงหมะ๊ นายชามิลน์   ดาโอะ โรงเรียนบา้นกอแลบีเละ

7 16613 นางวิราวรรณ  ราชบวร นายสุรบดี   ราชบวร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

8 15456 นางอาทิยา  สายก้ิมซว้น น.ส.ณฐัธภา  สายก้ิมซว้น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

9 11546 นางซาปีน๊ะ   สามามะ ด.ช.ฮมัซี   สามามะ โรงเรียนบา้นจะรังบองอ

10 14366 นางรอสนะห์   การี น.ส.มารียานี   การี โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปโุระ

11 13042 นางอะริมา  มะลี น.ส.ลิยานา   มะลี โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

12 14819 นายไพรดล   ศิลปะชีวานนท์ นายภีระทศัน์  ศิลปะชีวานนท์ โรงเรียนเมืองปัตตานี

มธัยมปลาย

มธัยมต้น



ระดับ ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13508 นางสุดารัตน์  พรหมแกว้ นายชยัฤก   พรหมแกว้ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

2 13380 นายอบัดุลรอซะ  ยอืแร น.ส.อสัมา   ยอืแร โรงเรียนบา้นกรือเซะ

3 12543 นางรอชานา   ยโูซะ น.ส.อมันี   ยโูซ๊ะ โรงเรียนชุมชนบา้นปูยคุ

4 19201 นางจริยา   สะแม นายมูฮมัหมดัชารีฟ  สะแม โรงเรียนบา้นคลองมานิง

5 15705 นางอฟัเซาะ  มะมิง นายฟรุกอน  มะมิง โรงเรียนชุมชนบา้นตะโละ

6 12262 นางสีริภา   เหล่าสิงห์ น.ส.ทรงพร  เหล่าสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

7 13443 นางเจะปาตีเมาะ  มะรอแม น.ส.โซเฟียนนี  มะรอแม โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ

8 19635 นางสาวอรุณี  ดออาสา นายอนนัดา  ดออาสา โรงเรียนชุมชนบา้นกรือเซะ

9 10450 นายเจะมะรูดิง  แวสะมาแอ นายมฮูาํหมดันจัมีย ์แวสะมานอ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

10 15878 นางวิสาข ์ ดอเลาะ นายทรงพล  ดอเลาะ โรงเรียนบา้นกูวิง

11 13113 นายมะแซ  หะยสีาแม น.ส.วายฮีะห์ หะยสีาแม โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

12 15601 นายอบัดุลลอฮ  แวบูสา น.ส.ฟาฎอนะห์  แวบูสา โรงเรียนบา้นบาราเฮาะ

13 15097 นางสาวรอกีเยาะ  กาเซ็ง นายวนัฟิตรี  มะรอแม โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ

14 12495 นายมนูญ  แวสมาย น.ส.วนันจัมีย ์ แวสมาย โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

15 10458 นางฮซันะห์  ปัตนกุล น.ส.ฮยัฟาฮ ์  ปัตนกุล โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

16 12154 นางอสัน๊ะ  คาํเจริญ น.ส.อสัมา  คาํเจริญ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

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

1 16037 นายอบัดุลเราะห์มนั   การี ด.ช.อิลฮาม   การี โรงเรียนบา้นท่าด่าน

2 19262 น.ส.ภชัรียา  หดัสาหมดั ด.ญ.นิฮยัฟาอ ์  ดามะ โรงเรียนบา้นดาลอ

3 17833 นายมูฮมัหมดันูร์ดิน  พิทกัษล์าวลัย์ ด.ญ.มรัมารีน   พิทกัษล์าวลัย์ โรงเรียนชุมชนบา้นสาบนั 

4 15214 นางเจ๊ะลีเมาะ    แวดอเลาะ ด.ช.รอมฎอน  แวดอเลาะ โรงเรียนบา้นดาโต๊ะ

5 18665 นางไมมูน  อาลีมลับารี ด.ช.อาเหมด็เนาวาฟ  อาลีมลับารี โรงเรียนบา้นบูดี

6 17246 น.ส.ขอดีเยา๊ะ   โต๊ะหนู ด.ช.อินอาม   เจ๊ะมะหมดั โรงเรียนบา้นตนัหยงดาลอ

7 19323 นางเกสร  เจะโซะ ด.ช.สุลยัมาน   เจะโซะ โรงเรียนบา้นตือระ

หน่วย  อ าเภอยะหร่ิง

ก่อนประถม

อุดมศึกษา



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

1 13494 น.ส.รัตนากร   ศิริยอด ด.ช.พชรวรรษ   ปาลบุตร โรงเรียนบา้นใหม่

2 19696 น.ส.รุสนี  หะยกีาร์ ด.ญ.ภาพฟ้า  หาญจิตร์ โรงเรียนบา้นลางา
3 15355 นางเจะฮสันะห์    หลีหมาด ด.ช.ดนัยาลย ์  หลีหมาด โรงเรียนบา้นตนัหยง
4 19245 น.ส.มดีฮะห์  ดอเลาะ ด.ช.ชามิล   โตะเลง โรงเรียนบา้นบูดี
5 17246 น.ส.ขอดีเยา๊ะ   โต๊ะหนู ด.ช.ชญานนท ์  เจ๊ะมะหมดั โรงเรียนบา้นตนัหยงดาลอ
6 15355 นางเจะฮสันะห์    หลีหมาด ด.ญ.นูรอยัมาลย ์  หลีหมาด โรงเรียนบา้นตนัหยง
7 16682 น.ส.วาสิณี    วามะ ด.ญ.นิตสันีม   ซีนา โรงเรียนบา้นตนัหยง
8 12319 นางฉตัรพร  ไชยบุญแกว้ ด.ญ.ปุญจรัตน   ไชยบุญแกว้ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
9 18211 นางเจ๊ะสารีปะห์  ฮะยบีูสู ด.ช.มูฮาํหมดัชาฮิต   ฮะยบีูสู โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ

10 17675 น.ส.มารีแย  ลนัจา ด.ช.อฟัฟาน   บากา โรงเรียนบา้นท่าพง
11 14650 นางเอ้ือมเดือน  วงศส์าโรจน์ ด.ญ.เกษรินทร์    วงศส์าโรจน์ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
12 16036 น.ส.หมะ๊กลือสง    การี ด.ช.นสัรอน  แดเมาะ โรงเรียนบา้นท่าด่าน
13 19461 นางไซนบั  เจะแมง็ ด.ญ.ซลัมียณ์ดา   เจะแมง็ โรงเรียนบา้นเฑียรยา
14 14379 นางอิซดิฮาร   แวมายิ ด.ญ.อิบติฮาม   แวมายิ โรงเรียนบา้นบูดี
15 18392 นายเจะสมาแอ   เจะมูซอ ด.ช.อาดมั  เจะมูซอ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
16 14781 นางมยัยรีุย ์  ปาแน ด.ญ.นูรอามานี   ปาแน โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
17 18281 นางรอบียะ   มงอาหลี ด.ช.อิลยสั   มีนา โรงเรียนบา้นหนองแรต
18 15068 นางฟาซียะห์   อีเสาะ ด.ญ.นิสรีน   อีเสาะ โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ

19 18498 น.ส.ตูแวนสัพรีู   นิมะ ด.ญ.นิซุลฟา  ดอนิ โรงเรียนบา้นบาโลย
1 16191 นางรอดีเยา๊ะ   มหะมะ ด.ญ.อซัวาณีย ์  มหะมะ โรงเรียนบา้นดาลอ
2 11454 นางอาซียะห์   สาแล ด.ช.ซอฟรอน   สาแล โรงเรียนบา้นยอืริง
3 18016 น.ส.ยวิษฐา  สุวรรณชาตรี ด.ญ.กญัญาวีร์   สมมาตร โรงเรียนชุมชนบา้นปาตา
4 16745 นางอลิษา   ดือราแม ด.ญ.ซูไรดา   ดือราแม โรงเรียนบา้นท่าด่าน
5 11813 นางรุสนี    กาลอ ด.ช.ฮาติน   กาลอ โรงเรียนบา้นตาหมน
6 13494 น.ส.รัตนากร   ศิริยอด ด.ญ.เพญ็พิชชา  ปาลบุตร โรงเรียนบา้นใหม่

7 10254 น.ส.เจะหยาม  เจะเลาะ ด.ช.อซัรอน   เจะเลาะ โรงเรียนบา้นหนองแรต
8 15539 นายมะลูดิง    นิเดร์หะ ด.ญ.นินซันีน   นิเดร์หะ โรงเรียนบา้นท่าด่าน
1 17633 นางอามีเนาะ  แวสอเฮาะ นายวนัอามีร   แวสะเฮาะ โรงเรียนบา้นหนองแรต
2 15912 นายวนัสุกรี   บิลสะตา น.ส.ดามีญา   บิลสะตา โรงเรียนบา้นหนองแรต
3 18235 นางยากียะห์  เบญ็จวรรณ น.ส.ฟัยรูซ   เบญ๊จวรรณ โรงเรียนบา้นท่าด่าน
4 16732 นางอาตีก๊อหต ์  ดือเร๊ะ น.ส.โซเฟีย   ดือเร๊ะ โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ

5 18235 นางยากียะห์  เบญ็จวรรณ นายวาริส   เบญ็จวรรณ โรงเรียนบา้นท่าด่าน
6 11454 นางอาซียะ๊  สาและ น.ส.บุษรียา   สาและ โรงเรียนบา้นยอืริง

มธัยมปลาย

ประถมศึกษา

มธัยมต้น



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

1 12572 นางศิราณี  เบญ็ราซคั นายฟรุกรณ์   เบญ็ราซคั โรงเรียนบา้นตูเวาะ
2 11327 นางนิฟาตีหมะ๊  อบัดุลมานิ นายโมฮาํหมดั   อุบดุลมานิ บาํนาญโครงการฯ เขต 1(อ.ยะหร่ิง)

3 16528 นางวาสนา  สิทธิพาที นายชวนากร   สิทธิพาที โรงเรียนชุมชนวดัป่าศรี
4 11563 นางจิตรลดา   ภูดินดาน   นายพรรณนนท ์  ภูดินดาน โรงเรียนยะหร่ิง
5 11503 นายเซะ  สนิ นายอุในซซ ์  สนิ บาํนาญโครงการฯ เขต 1(อ.ยะหร่ิง)

ระดับ ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 19698 นางนุรมา  มะเซ็ง ด.ญ.มุรซีดา  มะเซ็ง โรงเรียนประชาอุทิศบา้นโคกม่วง

2 18191 นายลุตฟี  แบฆอ ด.ญ.ฟาฎอนะห์  แบฆอ โรงเรียนบา้นดอนนา
3 16790 นางเฉลิมขวญั  หะมะ ด.ช.มูฮมัหมดันาดีฟ   หะมะ โรงเรียนวดัสถิตยช์ลธาร
4 18774 นางศิลาวาตี  เพช็รเพง็ ด.ญ.กฤตยว์รัญ  เพช็รเพง็ โรงเรียนบา้นดอนรัก
5 19642 นางสาวบุหลนั  มรรคาเขต ด.ญ.อซัซีรี  ยนุู๊ ศูนยป์ระสานงานและบริหารฯ

6 17638 นางสาวแวอารีนี  แวหะยี ด.ช.อามีน  สาเมา๊ะ โรงเรียนบา้นบาโงกาเซาะ
7 13907 นางพาตีเมาะ  เจะโอะ ด.ญ.อฟันาน  เจะโอะ โรงเรียนบา้นปะกาลือสง
8 14936 นางเกศกนก    แกว้ขาว ด.ญ.พชัรพร   แกว้ขาว โรงเรียนพระราชดาํริ"ศูนยค์รูใต"้

9 19022 นางซูไลดา  ยดีอรอแม ด.ช.อะศีล  ยดีอรอแม โรงเรียนแสงประทีปวิทยา
10 15155 นายมะยากี   หะยมีะ ด.ช.บุลยาน  หะยมีะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา
11 17562 นางอจัฉราทิพย ์ ทองขาํ ด.ญ.สุภาวดี   ทองขาํ โรงเรียนบา้นควนดิน
12 19353 นางสาวรุสนะห์  ดือเร๊ะ ด.ช.อลัฮมั  อุมา โรงเรียนบา้นปะกาลือสง
1 15849 นางรอบียะ    บากา ด.ช.รุซดาน  สนับากอ โรงเรียนบา้นบาโงกาเซาะ
2 16177 นายรุสลนั  สาแล ด.ช.ซากีรีน   สาแล โรงเรียนบา้นค่าย
3 18618 นางสาวรัตณาร์  อาบู ด.ช.สนัติภาพ  สาเลง โรงเรียนบา้นดอนนา
4 17092 นายมูฮมัมดับูดีมนั  บือราเฮง ด.ญ.ฮนันาน   บือราเฮง โรงเรียนบา้นโคกหมกั
5 13907 นางพาตีเมาะ  เจะโอะ ด.ช.อะห์หมดั   เจะโอะ โรงเรียนบา้นปะกาลือสง
6 19890 นางสาวอาซีมะ๊  เจ๊ะแม ด.ญ.อยัฟา   สตมั ศูนยป์ระสานงานและบริหารฯ

7 16180 นางสาวปาซียะ๊  แบรอ ด.ช.มูฮมัมดัอิควาน   วานิ โรงเรียนบา้นยาบี
8 18233 นางสาวสุไฮนี  เจะหลง ด.ญ.อซันีญา   สะตา โรงเรียนบากงพิทยา
9 15000 นายจรุง    แสงทอง ด.ช.จิราย ุ แสงทอง โรงเรียนบา้นโคกหมกั
10 19656 นางจารุพนัธ์  นิลพฤกษ์ ด.ญ.ประภาวรินทร์  นิลพฤกษ์ ศูนยป์ระสานงานและบริหารฯ

11 18773 นางสาวลาตีปะ  สะวี ด.ญ.นูรีนณ์   สามีแล โรงเรียนบา้นตนัหยงเปาว์
12 15798 นายวินยั    หะยหีามะ ด.ญ.นุรฟาตีน  หะยหีามะ โรงเรียนบา้นสายหมอ
13 14539 นางสาววนิดา   ทองอร่าม ด.ญ.ธนพร  ทพัพะยงคุณ โรงเรียนบา้นเกาะเปาะ

อุดมศึกษา

หน่วย  อ าเภอหนองจิก

ก่อนประถม

ประถมศึกษา



ระดับ ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

14 16067 นางศิริขวญั   ไชยประยา ด.ช.ณรงคช์ยั   ไชยประยา โรงเรียนบา้นโคกหมกั
15 15236 นางซูรียานี   ยกีาเดร์ ด.ญ.นิวาฮีดา  ยกีาเดร์ โรงเรียนบา้นบางทนั
16 17323 นางสาวฮามีนะห์  นกัรํา ด.ช.จกัรพรรดิ   สู่สม โรงเรียนบา้นสายหมอ
17 17562 นางอจัฉราทิพย ์ ทองขาํ ด.ญ.พิชญาภา  ทองขาํ โรงเรียนบา้นควนดิน
18 13571 นายพิศาล  ไชยลาภ ด.ญ.ฤทยัชนก   ไชยลาภ โรงเรียนบา้นปะกาลือสง
19 13142 นางสาวโรหะนี  ดือราแม ด.ญ.นีดา   ดือเร๊ะ โรงเรียนบา้นตลาดนดัคลองขดุ

20 13396 นางสาวสรวีย ์  ทองจนัทร์ ด.ช.สุภเวช   เมืองแดง โรงเรียนกองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง

21 12812 นางอาสนะ   โตะนาฮุง ด.ญ.ฟารีดา  โตะนาฮุง โรงเรียนศาสน์สามคัคี
22 16637 นางมารียะ๊   สาเร๊ะ ด.ช.นาดีม   สาเร๊ะ โรงเรียน.ปทุมคงคาอนุสรณ์
23 13298 นางรอฮานี   มาแจ ด.ญ.ณลัวาตีย ์  มาแจ โรงเรียนบา้นโคกหมกั
24 17106 นางปฏิญญา  เจ๊ะดือราแม ด.ญ.นูรอาฟีญา   เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบา้นแคนา
25 19841 นางสุนนัทา  คงจินดามณี ด.ช.กิตตินนัท ์  คงจินดามณี ศูนยป์ระสานงานและบริหารฯ

26 17260 นางสาวยามีละห์  หมดัโซะ ด.ญ.นจัญว์านี    วานิ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา
27 16741 นางจิตสุชา  นราอวิรุทธ์  ไชยเสน ด.ช.สุริยา  ไชยเสน โรงเรียนวดัสถิตยช์ลธาร
28 15476 นางชชัฎาภรณ์   ทองสอง ด.ญ.ปรายทิพย ์  ทองสอง โรงเรียนบา้นตนัหยงเปาว์
1 14189 นางฝาติมะ   อาแว ด.ญ.นุรฟาเดีย   อาแว โรงเรียนพฒันศึกษา
2 17093 นางสาวชลธิชา  วาจิ ด.ญ.นูรูลตสันีม   บากา โรงเรียนบา้นค่าย
3 15798 นายวินยั    หะยหีามะ ด.ช.มูฮมัหมดัอามีน  หะยหีามะ โรงเรียนบา้นสายหมอ
4 16416 นางมะปูเสาะ  หะยมีะ ด.ญ.นุรฟาติน  หะยมีะ โรงเรียนบา้นยาบี
5 13400 นางทิพณภา   ต่างใจ ด.ช.ธนภู   ต่างใจ โรงเรียนบา้นยาบี
6 14757 นายจตุพงศ ์  ผลจรุง ด.ญ.กญัญาณฐั   ผลจรุง โรงเรียนบา้นโคกโตนด
7 14009 นางสาวอาซียะ๊ อิสมิง ด.ญ.ซูกีเราะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบา้นคอลอตนัหยง
8 16545 นายลิขสิทธ์ิ   หตัถประดิษฐ์ ด.ญ.นสัรินยา  หตัถประดิษฐ์ ศูนยป์ระสานงานและบริหารฯ

9 13836 นายอาบดั   เจะดอเลาะ ด.ช.ฮมัดี  เจะดอเลาะ โรงเรียนบา้นสายหมอ
10 13299 นางกุสมา  สะนิ ด.ญ.นิอิฟติการ   สะนิ โรงเรียนบา้นเปียะ
11 15255 นายยะหยา   หวงันุรักษ์ ด.ช.มูฮมัมดัศิดดิก   หวงันุรักษ์ โรงเรียนบา้นปะกาจินอ
12 18996 นางสาวอสัมะ  สะมะแอ ด.ช.มูฮมัหมดัฟันตี   ดือเระ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร
1 16446 นายอดันาน  แวสามะ นายซียาด   แวสามะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี
2 14422 นายหนิมะ   เดหนิ นายอฟันนั   เดหนิ โรงเรียนบา้นปากบางตาวา
3 15209 นางยารีเยา๊ะ   เยง็ ด.ช.มูฮาํหมดัยฟุรี   เยง็ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา 
4 19999 นางอสัมะ  ดอเล๊าะ น.ส.อสัลีนา   ดอเล๊าะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา
5 8543 นายมะกอริง เจะอาแว นายอบัดุลฮากีม  เจะอาแว โรงเรียนบา้นค่าย
6 10702 นางอุษา  แบรอ นายอานาฟีส   แบรอ โรงเรียนบา้นยาบี
7 12439 นางสาวรัชคติ  ขอ้มงคลอุดม นายรัชพล   เจะอามิ โรงเรียนบา้นทุ่งโพธ์ิ
8 11028 นางดรุณี  แกว้แสงอ่อน น.ส.บุณยวีย ์  แกว้แสงอ่อน โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

มธัยมต้น

มธัยมปลาย

ประถมศึกษา



ระดับ ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 10388 นายนววิธ  รัตนนวน น.ส.บุรฉตัร   รัตนนวน โรงเรียนบา้นกาแลกูมิ

2 13284 นายมูฮมัมดันาเซบ  เจะตาํ นายอะฮหมดั   เจะตาํ บ.โครงการฯ เขต 1

3 13577 นายยาเบน็   เรืองจรูญศรี น.ส.อามาลีน่า  เรืองจรูญศรี โรงเรียนบา้นสายหมอ

4 17006 นายการียา  และหมนั นายมูฮมัหมดันูร์   และหมนั โรงเรียนศาสน์สามคัคี

5 13313 นายจาํลอง   ชูเอิน น.ส.ภทัรวรรณ   ชูเอิน โรงเรียนบา้นยาบี

6 14791 นางสารภี   คงสีจนัทร์ น.ส.จิดาภา    คงสีจนัทร์ โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

7 10702 นางอุษา  แบรอ นายอนาอีส   แบรอ โรงเรียนบา้นยาบี

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 15947 นายอิลยาส  กโูน เด็กชายซุเบร  กโูน โรงเรียนบา้นพอ่ม่ิง

2 14533 นายอบัดุลการิม  เจะอารง เด็กชายดยัลาร์มีย ์ เจะอารง โรงเรียนบา้นเตราะหกั

3 17059 นางปิยรัตน ์ บินล่าเตะ๊ เด็กหญิงอญัญา  บินล่าเตะ๊ โรงเรียนบา้นบางหมู

4 13968 นายอนนัตศกัด์ิ  ชูเอิน เด็กหญิงนทัธมน  ชูเอิน โรงเรียนบา้นทุง่

5 15824 นางรูฮายา  ยะเอะ๊ เด็กชายวิลดาน  กาเจร์ โรงเรียนบา้นบางมะรวด

6 13968 นายอนนัตศกัด์ิ  ชูเอิน เด็กชายกิตติพงศ ์ ชูเอิน โรงเรียนบา้นทุง่

7 17946 น.ส.ทิพยธิ์วา  อินศรีสวสัด์ิ เดก็หญิงธญัญวรินทร์ อินศรีสวสัด์ิ โรงเรียนบา้นปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

1 18452 นางอาอีดะ  เจะเลาะ เด็กหญิงอาวาตีฟ  สาและ๊ โรงเรียนบา้นนํ้าบอ่

2 15356 นายเจริญรัตน ์ เจ๊ะหมดั เด็กหญิงนรุรอยฮาน  เจ๊ะหมดั โรงเรียนบา้นบอ่อิฐ

3 17298 นางสาวรอฮานี  มามะ เด็กหญิงนาวาล  สามะ โรงเรียนอลัยามิอะห์อลัอิสลามมิยะห์

4 11282 นายกฤษกร  จีรัง เด็กหญิงกลุธีรา  จีรัง โรงเรียนทา่ขา้มวิทยาคาร

5 14524 นางสาวฟารีดาห์  อีแต เด็กชายนิสเราวีฟัล  หามะ โรงเรียนบา้นทา่นํ้าตะวนัตก

6 15375 นางไอนี  บากา เด็กหญิงอุลญา  บากา โรงเรียนบา้นบางมะรวด

7 18803 นายอาซูวาน  แวดือเระ เดก็ชายบุรฮานุดดีน  แวดือเระ โรงเรียนบา้นบางมะรวด

8 18430 นายรอมลี  กาซอ เด็กหญิงอิลฮาม  กาซอ โรงเรียนบา้นปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

9 14135 นางนูรียมั  แมเราะ เด็กชายนบีล  อาลี โรงเรียนบา้นบางมะรวด

10 16056 นางสาวสามียะห์  ซิมา เด็กชายอซัฟาร์  วาเลา๊ะ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

11 17059 นางปิยรัตน ์ บินล่าเตะ๊ เด็กชายอกัวา  บินล่าเตะ๊ โรงเรียนบา้นบางหมู

12 15824 นางรูฮายา  ยะเอะ๊ เด็กหญิงวิรดาณา  กาเจร์ โรงเรียนบา้นบางมะรวด

หน่วย  อ าเภอปะนาเระ

ประถมศึกษา

ก่อนประถม

อุดมศึกษา



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16748 นายนรินทร์  ขวญัคาวิน เด็กชายอซัรอฟ  ขวญัคาวิน โรงเรียนบา้นทา่นํ้า
2 17361 นายมะนาเซ  สาแล เด็กชายอาห์หมดั  สาแล โรงเรียนบา้นทุง่
3 12231 นางฉวีวรรณ์  เพช็รภิมล เด็กหญิงสุพิชชา  เพช็รภิมล โรงเรียนบา้นนอก
4 18600 นางสาวนูรีซ๊ะ  มะเด็ง เด็กชายมะรุสลนั  การี โรงเรียนบา้นหวัคลอง
5 16058 นางสาวนิซากียะห์  สาเมาะ เด็กหญิงนิบลัลกี์ซ  อาลี โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

1 13801 นางสาวซากีนะห์  บงุวงั นางสาวบฟัซนั  มะอุเซ็ง โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

2 12880 นางสาวนารียะ๊  โตะเงาะ นางสาวโซเฟีย  ตาเยะ โรงเรียนบา้นปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

3 15372 นางฮานีซะห์   อามะ นางสาวนูรอีมาน  สาเมาะ โรงเรียนบา้นทา่สู
4 13677 นายมะตอเฮ  สาแมง็ นายอฟันาน  สาแมง็ โรงเรียนบา้นบอ่อิฐ
1 13151 นางสาวสุภิญญา  ชูชาติ นายนครินทร์  ชูชาติ โรงเรียนบา้นคลองตํ่า
2 10936 นางยพิุน  วงศจ์นัทร์ นายสิริชยั  ดวงวิเชียร โรงเรียนทา่ขา้มวิทยาคาร
3 9620 นางพยออม  พนัธศิ์ลป์ นางสาวอพิยดา  พนัธศิ์ลป์ โรงเรียนบา้นทา่นํ้าตะวนัออก
4 9805 นางอจัฉรา สีสงแสง นายอภิสิทธ์ิ  สีสงแสง บาํนาญโครงการเขต 1 อ.ปะนาเระ

5 13697 นางมาริสา  สมาแห นางสาวอามีลตั  สมาแห โรงเรียนบา้นพอ่ม่ิง

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13459 นางสาวถนอมนวล   ศรีแดง ด.ญ.ณฏัฐณิชา  สุขสวสัด์ิ โรงเรียนวดันิคมสถิต

2 13588 นายแวอะห์มดันาเซร  หะยีแวจิ ด.ช.วนันาดิร  หะยีแวจิ โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์

3 14994 นายนาถ   บญุพวง ด.ญ.นาถชนก  บญุพวง โรงเรียนวดัภมรคติวนั

4 15308 นางจินดารัตน ์  หน่ึงคาํมี ด.ช.ชชัพิมุข  หน่ึงคาํมี โรงเรียนบา้นนาประดู่

5 16556 นางฮาซีส๊ะ   หวนัหมาน ด.ช.อซัรอน  หวนัหมาน สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

6 18061 นางสาวแวนูรอยันี  สารออิง ด.ญ.วนัตสันีม  สารออิง โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์

7 18172 นางสาวศุกญัญา  ทองทราย ด.ญ.พีรญา  วงศอิ์น โรงเรียนบา้นโคกโพธ์ิ

8 19039 นางสาวหานีตา  มะเซ็ง ด.ช.มูฮาํหมดัชาร์รีฟ  วาลีบาสู โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

9 19077 นางสาวอาวาตีพ  ดือราเฮง ด.ญ.ชากีรา  จาลง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

10 19641 นางสาวซูไฮมี  มุกาวี ด.ช.ฟาริส  ดือราแม โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วย  อ าเภอโคกโพธ์ิ

ก่อนประถม

มัธยมต้น



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13931 นายมะแซ  ดอเลาะ ด.ญ.อรัดานี  ดอเลาะ โรงเรียนอาซิซสถาน
2 13951 นางซารีนา  อบัดนเลาะ ด.ช.ฮนันิส  อบัดนเลาะ โรงเรียนลาํหยงัวิทยามูลนิธิ
3 13967 นางฮาสะเมาะ   มูเหลม็ ด.ช.ฟะห์มาน  มูเหลม็ โรงเรียนบา้นควนลาแม
4 14071 นายหาดิง    มะโน ด.ช.มูฮาํมดัอมัซี  มะโน โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์
5 14159 นายมูฮมัมดัฮิลมี    อูซิน ด.ญ.อุลฟะห์  อูซิน โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์
6 15498 นางสุไลณี    บิลละโสย ด.ช.นซัมี  บิลละโสย โรงเรียนอาซิซสถาน
7 15710 นายมะสายดี   ดาราแม ด.ช.มีซาน  ดาราแม โรงเรียนวดัภมรคติวนั
8 16546 นางสาววนัวิสาข ์  เฮงเอีย ด.ญ.พิมพิศา  สมศกัด์ิ โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้
9 16555 นางซาฟีนา   ใบหมดั ด.ญ.ญาดา  ใบหมดั สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

10 16924 นายดอรอแม   ยีตาเห ด.ช.อสัมาวี  ยีตาเห โรงเรียนบา้นนาคอ้กลาง
11 17214 นางสุวิมล  กลุชมภู ด.ช.อทัรินทร์  กลุชมภู โรงเรียนอาซิซสถาน
12 17725 นางสาวฝาตีเหมา๊ะ  หมะโสะ ด.ญ.นูรฟัรฮา  มะลอหิม โรงเรียนบา้นคลองชา้ง
13 17868 นายกามารูดิง  สาเระ ด.ช.มูฮมัมดัชารีฟ  สาเระ โรงเรียนอาซิซสถาน
14 18244 นางสาวยามีละห์  โตะดะ ด.ช.ฟะฮมี์  เจะเงาะ สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

15 18324 นางสาวเจะรอซีด๊ะ  เจ๊ะเด็ง ด.ช.นศัรอน  มะนอร์ โรงเรียน.บา้นควนลาแม
16 18394 นายสุดิน  สลาํเหม ด.ญ.นูรชีรีน  สลาํเหม โรงเรียนบา้นป่าบอน
17 18467 นายสุริยน  แวดอเลา๊ะ ด.ญ.นาดา  สลาํเหม โรงเรียนบา้นทา่คลอง
18 18838 นางวรรณา  วฒันกลุ ด.ญ.มณินทร  วฒันกลุ โรงเรียนบา้นเกาะตา
19 19259 นายนิอุสมาน  อูมา ด.ญ.นินจัมีย ์ อูมา โรงเรียนบา้นนาคอ้กลาง
20 19341 นางอกัลีมา  หะยีมะเซาะ ด.ช.มุสตากีม  ยามินมะ๊ โรงเรียนบา้นควนลาแม
21 19395 นายฮารน  ละแมหะมะ ด.ช.บฎัรู  ละแมหะมะ โรงเรียนบา้นควนลาแม
22 19422 น.ส.กนกกาญจน ์ ม่วงงาม ด.ญ.กาญจนว์รา  ม่วงงาม โรงเรียนจิปิภพพิทยา
23 19927 นายเด็ดเด่ียว  สุขวิชยั ด.ญ.สุชาวดี  สุขวิชยั โรงเรียนบา้นคลองชา้ง
1 13738 นางสาวสาอีดะห์  อาบบูากา ด.ช.เนาวาฟ  หะยีลาเตะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

2 14153 นางนยัเนตร   มณีรัตน์ ด.ญ.ลภลัรดา  มณีรัตน์ โรงเรียนวดัภมรคติวนั
3 14325 นางจินดา   พิทกัษ์ ด.ญ.ธญัรัตน ์ พิทกัษ์ โรงเรียนบา้นเกาะตา
4 14509 นางสาวกนัติยา   สนธิเมือง ด.ช.กนกพล  สนธิเมือง โรงเรียนบา้นควนแตน
5 14784 นางจารีรัตน ์  ศรัทธารัตน์ ด.ญ.ธยาน ์ ศรัทธารัตน์ โรงเรียนบา้นเกาะตา
6 15673 นางซาอีดะห์    บือราเฮง ด.ช.อฟันนั  บือราเฮง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ

7 15820 นางสาวเกศกนก   เผา่มุนี ด.ญ.กชกร  วรชาติณฐัพล โรงเรียนบา้นทา่คลอง
8 16061 นางรอมือละ   ลาปอ ด.ญ.อสัมะ  เจะสนิ โรงเรียนบา้นนาคอ้เหนือ
9 16376 นางฮซัหนะ  สาอิ ด.ญ.ญฟันี  ลาเตะ๊ โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้
10 17107 นายประเสริฐ  ใจบญุ ด.ญ.ชญานิศ  ใจบญุ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 

มัธยมต้น

ประถมศึกษา



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 10304 นางสุกลัยา  กาญจนเพชร นายภควตั  หนูสีคง โรงเรียนบา้นป่าไร่
2 10981 นายอุดมเกียรติ  รักทรัพย์ นายเจตริน  รักทรัพย์ โรงเรียนบา้นสามยอด
3 12876 นางวิลาวณัย ์ แกว้ละเอียด นายธนพล  แกว้ละเอียด โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา
4 13190 นางฮายาตี  ดือราแม น.ส.ฟัดลีน่า  ดือราแม โรงเรียนอาซิซสถาน
5 13260 นางเปาสียะห์  เจะโด น.ส.ฮาซานา  เจะโด โรงเรียนบา้นควนประ
6 13521 นางรัชนี   คงไดสิ้ทธ์ิ น.ส.ดลฤดี  คงไดสิ้ทธ์ิ โรงเรียนบา้นโคกตน้สะตอ
7 16438 นางวีณา  ดือราซิง นายวาริส  ดือราซิง โรงเรียนบา้นโผงโผง
1 04649 นายนิวฒัน ์ แมนสกลุ น.ส.ฉนัทิสา  แมนสกลุ บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)

2 09542 นางอะลิสา  เฆดา น.ส.อาตีกะห์  เฆดา โรงเรียนบา้นทา่เรือ
3 10831 นางพรทิพย ์ พรหมแกว้ นายณฐันนทท ์ พรหมแกว้ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์
4 11245 นางวลยัรัตน ์  อาจณรงค์ น.ส.ณฐัชยาน ์ สินธ์ุประสงค์ โรงเรียนบา้นเกาะตา
5 12294 นางนูรียะห์  ดอเลาะ น.ส.กอฟฟาร่ี  ดอเลาะ โรงเรียนบา้นควนโนรี
6 13499 นางขวญัตา   ขนุทอง น.ส.ปภาวรินท ์ ขนุทอง โรงเรียนบา้นป่าไร่
7 13566 นางกฤษณา  เพช็รมรกฏ น.ส.อคิราภา  เพช็รมรกฎ โรงเรียนบา้นเกาะตา
8 14056 นางสายเนตร   ช่วยทอง นายธิติโชค  ช่วยทอง โรงเรียนจิปิภพพิทยา
9 14509 นางสาวกนัติยา   สนธิเมือง นายปพนธีร์  สนธิเมือง โรงเรียนบา้นควนแตน
10 15844 นายแวยโูซ๊ะ   แวสุหลง น.ส.นาดียา  แวสุหลง โรงเรียนบา้นโคกโพธ์ิ
11 18143 นางสาวปาสียะห์  สาและ นายรอซาด  กาเตม็มาดี โรงเรียนอาซิซสถาน
12 18467 นายสุริยน  แวดอเลา๊ะ น.ส.ศิริวรรณ  แวดอเลา๊ะ โรงเรียนบา้นทา่คลอง

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18311 นางฮุสนา  เจะมะ เด็กหญิงณดา  เจะมุ โรงเรียนบา้นบากง  
2 16308 นายสายปลุเลาะ    อาบู เด็กหญิงนุรกชัมี  อาบู โรงเรียนตน้พิกลุ
3 17083 นางฮาสานาห์  ยานยา เด็กชายฮาซนั  สามะอาลี โรงเรียนบา้นคางา  
4 19789 นางสาวอามีเนาะ  ดือราแม เด็กชายมูฮาํหมดัอามนั  บาราเฮง ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
5 18295 นางสาวนุรอยันี  หะยีมะเกะ เด็กหญิงอาอีซะห์  ยะโกะ๊ ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ 
6 15424 นางเพาริยา    นิเร๊าะ เด็กหญิงรุซเฟียร์  นิเร๊าะ โรงเรียนบา้นโคกข้ีเหลก็  
7 15137 นายซาเหะ    แวหะยี เด็กชายซ๊อฟฟาร  แวหะยี ร.ร.ชุมชนบา้นบือแนปีแน 
8 15057 นางสาววรรณหสัณา   หะยี เด็กชายวรรณดานิช  วรรณาการ โรงเรียนบา้นอีบุ ๊ 
9 18247 นางสาวรอวียะห์  มะทา เด็กชายอิลฮาม  แพะดี ร.ร.บา้นอินทนิล 
10 17348 นางสาวนูรียะห์  แมฮอ เด็กชายอิกรอม  วนัแอเลาะ ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ 
11 18675 นางคอลีเยาะ  เจ๊ะอุบง เด็กหญิงฮยัฟา  เจ๊ะเฮง โรงเรียนบา้นกระโด  

อุดมศึกษา

หน่วย  อ าเภอยะรัง

ก่อนประถม

มัธยมปลาย



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18295 นางสาวนุรอยันี  หะยีมะเกะ เด็กหญิงฟาติมะฮ ์ ยะโกะ๊ ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
2 15712 นางสาวอารีณี   เกษา เด็กชายบาซิม  ดารากยั โรงเรียนอนุบาลยะรัง 
3 17104 นายซาการียา  ตง เด็กชายซารีฟ  ตง ร.ร.ชุมชนวดัอมัพวนาราม 
4 14788 นางปาตีเมาะ   จารง เด็กชายนคัวติั  จารง โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ
5 18247 นางสาวรอวียะห์  มะทา เด็กชายอิฟฟาน  แพะดี ร.ร.บา้นอินทนิล 
6 15793 นายแวรอมซี   นิสะนิ เด็กหญิงนูรอีมาน  นิสะนิ ร.ร.บา้นอีบุ๊
7 15793 นายแวรอมซี   นิสะนิ เด็กชายวิลตาน  นิสะนิ ร.ร.บา้นอีบุ๊
8 17888 นางนูรีดา  แตสูเด็ง เด็กหญิงนุรอาวาตีฟ  แตสูเด็ง ร.ร.บา้นเขาตูม
9 19209 น.ส.เจะรอปียะ๊ห์  มะดีเลา๊ะ เด็กหญิงนูรไอรีน  บาและ ร.ร.อนุบาลแสงสนัติ 
10 13659 นางไซนะ  สาหะ เด็กชายฌากีรีน  สาหะ โรงเรียนตน้พิกลุ 
11 15181 นายอดิศกัด์ิ   เจ๊ะยอ เด็กชายอาดีบ  เจ๊ะยอ ร.ร.บา้นระแวง้ 
12 14889 นางนิอารีฟา   บินหะยีอารง เด็กหญิงนดา  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลยะรัง 
13 19616 นางไซนุง  แวฮามะ เด็กชายกซุูกรอน  จอหลง ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
14 18024 นางสาวแวมรีแย   เลาะซา เด็กหญิงนาบีลา  หนิทั้งสาม ร.ร.บา้นสายชล 
15 19207 น.ส.อะแอเส๊าะ  หะยปีะดอเฮง เด็กชายอาลีฟ  สะแปอิง ร.ร.อนุบาลแสงสนัติ
16 16535 นางวรรณหสัณี  หะยี เด็กชายชารีพ  แมะอูมา ร.ร.ประตูโพธ์ิวิทยา 
17 12076 นายธนกฤต   นิลราช เด็กหญิงรักษเ์กลา้  นิลราช ร.ร.ประตูโพธ์ิวิทยา 
18 19210 นางสาวนูรีซนั  บือราเฮง เด็กชายมูหมัหมดัฮาฟีซี  อาลี ร.ร.อนุบาลแสงสนัติ 
19 15104 นางอานีตา   เจ๊ะอุบง เด็กชายดาเนียล  เจ๊ะอุบง โรงเรียนตลาดนดับาซาเอ
20 11498 นายอบัดูลเลาะ  แมฮะ เด็กหญิงฮุสนี  แมฮะ โรงเรียนบา้นอาโห 
21 18076 นางอาซียะ๊  หะยีนาแว เด็กหญิงนสัรีน  กรุูง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52  
22 14984 นางปาวีณา  เจะและ เด็กมูฮมัหมดั  เจะและ โรงเรียนบา้นบโูกะ  
23 19808 นางสุไรดา  ดือราโอะ เด็กชายอารีฟีน  ดือราโอะ ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
24 18327 นางนอร์ฮายาตี  เบญ็อิฟฟัต เด็กหญิงคอ็ยรีน เบญ็อิฟฟัต ร.ร.บา้นคางา 
1 18105 นางอานิตา  กีไร เด็กชายอลัฟารุต  กีไร ร.ร.บา้นโคกข้ีเหลก็ 
2 15286 นายมะรีเป็ง   หะยีและ เด็กชายฟรุกอน  หะยีและ โรงเรียนชุมชนบา้นพงสตา  
3 13734 นายยาการียา   อาแว เด็กชายมุสตากีม  อาแว ร.ร.สะนอพิทยาคม 
4 16560 นางสุไลดา   เบญ็อาลี เด็กชายนสัรี  เบญ็อาลี ร.ร.ประตูโพธ์ิวิทยา 
5 19235 นางสาวซาปเูราะห์  ดีนา เด็กชายแวซอฟวาน  แนแซ ร.ร.อนุบาลแสงสนัติ
6 15424 นางเพาริยา    นิเร๊าะ เด็กชายรุซกี  นิเร๊าะ โรงเรียนบา้นโคกข้ีเหลก็  
7 11397 นางรอกีเยา๊ะ  ซอแนะ เด็กหญิงนุรฟาติน  ซอแนะ โรงเรียนตลาดนดับาซาเอ
8 14122 นายนิอบัดุลเลาะ    นิสนิ เด็กชายนิเฟาซาน  นิสนิ ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ 
9 14889 นางนิอารีฟา   บินหะยีอารง เด็กชายอินอาม  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลยะรัง  

ประถมศึกษา

มัธยมต้น



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14875 นางต่วนปารีดา   โตะ๊อีแม นายต่วนชารีพฟดุดีน  โตะ๊อีแม ร.ร.อนุบาลยะรัง
2 17548 นางสาวฮามีด๊ะ  อาบู นายมูฮาํมดัฟิรฮาน  กาซา ร.ร.บา้นอินทนิล 
3 9246 นายมะรอมลี  ตือบิงหมะ๊ นางสาวรุสนานี  ตือบิงหมะ๊ โรงเรียนบา้นบากง  
4 17104 นายซาการียา  ตง นางสาวนิศรินทร์  ตง ร.ร.ชุมชนวดัอมัพวนาราม 
5 16648 นางนิไซนี   กือจิ นางสาวนิอิฟตีนา  กือจิ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 
6 5051 นายมะรุดดิน  เจ๊ะแว นายมูฮมัหมดัอดันนั  เจ๊ะแว บาํนาญเขต 2 หกัธนาคาร
7 5485 นายสุขสนัต ์ หวนักะมา นายวนัอดินนัต ์ หวนักะมา บ.โครงการฯ เขต 2 
1 18105 นางอานิตา  กีไร นางสาวอรัมีนาร์  กีไร ร.ร.บา้นโคกข้ีเหลก็ 
2 19209 น.ส.เจะรอปียะ๊ห์  มะดีเล๊าะ นายมูฮมัหมดัลุตฟี  บาและ ร.ร.อนุบาลแสงสนัติ 
3 14066 นางอาซียะ   ปซูู นายเฌอมิลฟัตฮิลลาห์  สาและอารง โรงเรียนบา้นอีบุ ๊ 
4 16764 นางอาแอเซ๊าะ    บระอาซนั นายฎอริก  บระอาซนั โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ 
5 11943 นางสุภาพร  แดงกระจ่าง นายเดชนพ์ล  แดงกระจ่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52  

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 20020 น.ส.พาตีนาห์  หะมะ ด.ช.ภทัรกรณ์   ต๋ิงเกม็ โรงเรียนบา้นกระเสาะ
2 17316 น.ส.นูรีดา  สาและ ดช.ฟกุมาน   อาแว โรงเรียนบา้นสะกาํ(ธนัวาศิลป์)
3 19163 นางนาอีมะฮ ์ อาแด ด.ญ.รอยยาน   อาแด โรงเรียนบา้นตะบิตีงี
4 17232 นายมูฮมัหมดั  ยาซิ ด.ญ.นูรนะดา   ยาซิ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร
5 18596 น.ส.ซาฟียะ๊  สูหลง ด.ช.มูฮมัหมดัอบับาส   สีลาแม โรงเรียนบา้นกวิูง
6 19163 นางนาอีมะฮ ์ อาแด ด.ญ.อรัวา   อาแด โรงเรียนบา้นตะบิตีงี
7 19447 ว่าท่ี ร.ต.อาบะ๊ห์  มีสาและ ด.ช.อามีน   มีสาและ โรงเรียนบา้นตะบิตีงี
8 19449 น.ส.ลิยานา  มาหะมะ ด.ญ.ฮาน่า   แวนามะ โรงเรียนบา้นตะบิตีงี
9 13465 นางยามีละห์   สาและ ด.ช.เนาฟาล    สาแล โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน
10 16095 นายมูหมัหมดั    ยโูซ๊ะ ด.ช.บิลาล   ยโูซ๊ะ โรงเรียนบา้นกระหวะ
11 15494 นายมูฮาํหมดัซานูซี   อาแว ด.ช.นาบิล    อาแว โรงเรียนบา้นปานนั
1 16303 นายอิสมาแอ    เจะบู ด.ญ.ซุลฟา   เจะบู โรงเรียนบา้นกบูงับาเด๊าะ
2 16432 นางโนรีร่ัน  อาแซ ด.ช.อศัปาน แวซอเฮาะ โรงเรียนบา้นบเูกะกง
3 15363 น.ส.คอดีเยา๊ะห์    วาจิ ด.ญ.นิริณทร์   วาโด โรงเรียนบา้นราวอ
4 16662 น.ส.นารีมาน   วามะ ด.ญ.อรัสยา   แวฮามะ โรงเรียนบา้นปาลสั
5 19446 น.ส.พารีด๊ะ  ตนัหยง ด.ญ.ฮนัญาณ   มะฮะมะมิง โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี
6 17462 นางคอลีเยาะ  มอลอ ด.ช.อาดือนาน  มอลอ โรงเรียนบา้นบาโง
7 18194 น.ส.กอูะ๊หวนั  บิสนุม ด.ช.นิซยัฟดุดีน   ยะยือริ โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

ประถมศึกษา

อุดมศึกษา

หน่วย  อ าเภอมายอ

ก่อนประถม

มัธยมปลาย



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

8 15366 นายสุกรี  เจะแต ด.ช.ฟาอิซ  เจะแต โรงเรียนบา้นบเูกะกงุ

9 18586 นางฮานีซะห์  จิ ด.ญ.อามาลีน  จิ โรงเรียนบา้นถนน

10 18120 นางนุรไอดา  ดามิง ด.ช.อาลีม   ดามิง โรงเรียนอิสลามศาสนวิ์ทยา

11 17201 นายนิแม  เจะมะ ด.ช.นิไฟซอล  เจะมะ โรงเรียนบา้นเกาะจนั

12 14760 นางแวซาปีนะห์   ตาเยะ ด.ช.มุสลิม  ตาเยะ โรงเรียนบา้นเกาะจนั

13 16006 นางโนรอยันี    สาและ ด.ช.บาซีร    สาและ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

14 8903 นายอบัดุลรอหมนั  หะยดืีอเระ ด.ญ.นสัรินทร์   หะยีดือเระ โรงเรียนบา้นบเูกะกง

15 8903 นายอบัดุลรอหมนั  หะยดืีอเระ ด.ช.ซรัฮาน   หะยีดือเระ โรงเรียนบา้นบเูกะกง

16 15553 นางสาวไฟรุฟ    แดนิ ด.ช.อนุสรณ์   การี โรงเรียนคลองชา้ง

17 18112 น.ส.อาลีน่า  หะยีเตะ ด.ช.นสัฟร์ู   อูเซ็ง โรงเรียนอิสลามศาสนวิ์ทยา

18 18113 นายหามะ  อาแว ด.ญ.อานิส   อาแว โรงเรียนอิสลามศาสนวิ์ทยา

1 16431 นางรอสือน๊ะ  วานิ ด.ช.มูฮาํหมดัฟิตรี   วาเด็ง โรงเรียนบา้นราวอ

2 16303 นายอิสมาแอ    เจะบู ด.ช.อาลีฟ   เจะบู โรงเรียนบา้นกบูงับาเด๊าะ

3 16342 น.ส.สาลีเยาะ    นิมา ด.ช.นินาอิฟ  กาแบ โรงเรียนบา้นเกาะจนั

4 18626 นายอีรฟาน  เจ๊ะอาแดร์ ด.ญ.เอาวิฟา  เจ๊ะอาแดร์ โรงเรียนบา้นลางสาด

5 14333 นายมะเพาซี    เซ๊ะอุแต ด.ช.ซยัฟดุดีน   เซ๊ะอุแต โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

6 14333 นางวราภรณ์   สงเสน ด.ญ.รุ่งกานต ์ สงเสน โรงเรียนมายอ (สถิตยภู์ผา)

7 14555 นางอามีเนาะ   มงัสมาน ด.ญ.ฮนันาน   มงัสมาน โรงเรียนบา้นกระเสาะ

8 16095 นายมูหมัหมดั    ยโูซ๊ะ ด.ช.อาฟีฟ   ยโูซ๊ะ โรงเรียนบา้นกระหวะ

9 15659 นางนูรีซนั    มะยีแต ด.ช.นสัรอน   มะยีแต โรงเรียนบา้นลางสาด

1 15591 นางนูรูซอมะห์    สะตา นายซอดีกีน   สะตา โรงเรียนบา้นนํ้าใส

2 15662 นางนสัรีน    ลอจิ ด.ช.ต่วนอฟันนัท ์   ลอจิ โรงเรียนบา้นสมาหอ

3 12396 นางวชัรินทร์  วิญญูนุรักษ์ นายศุภวิชญ ์  วิญญูนุรักษ์ โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

4 18120 นางนุรไอดา  ดามิง น.ส.เกาซรั   ดามิง โรงเรียนอิสลามศาสนวิ์ทยา

5 16754 นายมะยโูซะ   มะเละ นายนิตกัวา   มะเละ โรงเรียนบา้นปาลสั

1 14744 นางยภุา   ชะดารัตน์ นายศุภชยั   ชะดารัตน์ โรงเรียนมายอ (สถิตยภู์ผา)

2 13991 นายอนุรัตน ์   พนัธศิ์ลป์ น.ส.อมิตตา   พนัธศิ์ลป์ โรงเรียนมายอ (สถิตยภู์ผา)

3 11781 นางสุมาลี  คาระวะสุนทร นายณรงค ์  คาระวะสุนทร โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

4 13985 นายมะยะโกะ๊    บือแน นางสาวอาวาตีฟ   บือแน โรงเรียนบา้นบเูกะกงุ

ประถมศึกษา

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16920 นางสาวยารอด๊ะ    ละมูลอ ด.ญ.อาฟาฟ เจ๊ะเด๊ะ โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
2 19945 นางสาววชัรี  พรหมทอง ด.ช.ณฐักรณ์  พรหมทอง โรงเรียนบา้นคลองทราย
3 19376 นางสาวณศัรินทร์  อามะ ด.ช.อบัดุลฮาร์กิม  ยะหร่ิง โรงเรียนวดับพุนิมิต
1 15833 นางภาวิณี   เรียบประดิษฐ์ ด.ช.พทัธนนัท ์ เรียบประดิษฐ์ โรงเรียนบา้นวงักวา้ง
2 15467 นางธญัญา สีลาภเก้ือ ด.ช.ธนวิชญ ์สีลาภเก้ือ โรงเรียนวดัป่าสวย
3 15077 นางสุมาลี   พรหมจนัทร์ ด.ญ.วรรณกานต ์พรหมจนัทร์ โรงเรียนบา้นวงักวา้ง
4 15991 นางนูรีซนั    สะหะ ด.ช.อิคลาศ แวสุหลง โรงเรียนบา้นวงักวา้ง
5 15053 นางธญัชนก   แดงเยน็ ด.ช.ณฐัชนน แดงเยน็ โรงเรียนบา้นตน้โตนด
6 16660 นายสมมาศ  เขียวจนัทร์ ด.ช.นพวิชญ ์ เขียวจนัทร์ โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย
1 16920 นางสาวยารอด๊ะ    ละมูลอ ด.ช.อาบีด เจ๊ะเตะ๊ โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
2 11727 นางกญัญา  สงัขแ์กว้ ด.ญ.อภิญญา สงัขแ์กว้ โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย
3 13699 นางมายีดะห์   สาและ ด.ช.มุอยัยดั  สาและ โรงเรียนบา้นคูระ

มัธยมปลาย 1 9603 นางจินดา  ขนุศรี นางสาวปานชีวา ขนุศรี โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย
1 12733 นางนิพา ม่วงทบัทิม นายกฤษกร  ม่วงทบัทิม โรงเรียนแม่ลานวิทยา
2 13835 นายกีรติ  มะหลี นายอมัซี มะหลี โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 17515 นางสาวซูฟียา  นีซะ ด.ญ.เฌอร์รีน  สินไหม โรงเรียนบา้นทุง่เคจ็
2 16184 นางสุไลดา  ขอสนัติกลุ ด.ช.ชามิล  ขอสนัติกลุ โรงเรียนบา้นป่าม่วง
3 14308 นางสาวซาบีน่า  พชรเดชโยธิน ด.ช.จุฑาพชฎ พชรเดชโยธิน โรงเรียนบา้นปายอ
4 15847 นางสาวอามีเนาะ   เจะเด็ง ด.ญ.ต่วนนูรอยันา เกียรติวงศเ์สนา โรงเรียนบา้นเจาะกือแย
5 12313 นายสมพงษ ์ มะนอ ด.ช.นาฎีม  มะนอ โรงเรียนบา้นทุง่คา
6 19555 นางนูรียะห์  อีแต ด.ญ.นูร์ฮาฟีฟา  อีแต โรงเรียนบา้นบน
7 14974 นางนฎา   เจริญภกัดี ด.ช.ธนฤทธ์ิ เจริญภกัดี โรงเรียนบา้นบาโงยือริง
8 19878 นางสาวนูรอาซีมะห์  แมจิ ด.ญ.ฮวา  แมจิ โรงเรียนบา้นตะบิง้
9 17519 นายมูฮาํหมดัคอซาฟี  แมเราะ ด.ญ.มาฟาซ แมเราะ โรงเรียนอรุณศาสนวิ์ทยา
1 13811 นางสาวนูรีซนั     ราแดง ด.ญ.ฮยัฟาห์  อาแวกะจิ โรงเรียนบา้นกะลาพอ
2 12538 นางสุรินดา  มาหามะ ด.ช.รอมฎอน มาหามะ โรงเรียนบา้นแชะโมะ
3 17350 นางสาวนูรฮายาตี  มะมิง ด.ช.ฟาเดฟร์ แวยโูซะ โรงเรียนบา้นแชะโมะ
4 13052 นายดนยา กาเจร์ ด.ช.ซชัวตั  กาเจร์ โรงเรียนบา้นปายอ

ประถมศึกษา

หน่วย  อ าเภอแม่ลาน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมต้น

อุดม

หน่วย  อ าเภอสายบุรี

ก่อนประถม



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

5 14681 นางสาวรอฮานะ   กดูู ด.ช.บซัรัน  นิแว โรงเรียนบา้นป่าทุง่
6 17149 นางสาวอูมบไูอมาน  สาวนั ด.ช.มูฮาํหมดัฮานีฟ เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนลาลอวิทยา
7 14974 นางนฎา   เจริญภกัดี ด.ช.ณฐฤทธ์ิ เจริญภกัดี โรงเรียนบา้นบาโงยือริง
8 16668 นายบรูาฮาน    สาแม ด.ญ.ญลัวา  สาแม โรงเรียนบา้นป่าม่วง
9 17869 นางรุสลีฮา  สะตา ด.ญ.มูซีรีน สะตา โรงเรียนบา้นป่าม่วง
10 17938 นางวานิชฌา  อายุ ด.ญ.นดา  อายุ โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส
11 15525 นางฮารีซะห์    เจ๊ะหลง ด.ช.อนสั เจ๊ะหลง โรงเรียนบา้นจ่ากอง
12 19219  นางสาวสุการ์นีย ์ อาแวบือซา ด.ญ.นูรูอีมาน  เบญ็ยซุูฟ โรงเรียนบา้นลานชา้ง
13 19555 นางนูรียะห์  อีแต ด.ช.ฮาฟีซาน  อีแต โรงเรียนบา้นบน
14 12282 นายปัญญา  นิมะ ด.ญ.นิฮานาน นิมะ โรงเรียนบา้นบน
15 13147 นางฮามีดะห์  หวงัขวญั ด.ช.อฟัฮาน หวงัขวญั โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส
1 15521 นางรอหานี   เจะซอ ด.ช.มูฮาํหมดัการีมี  เจะซอ โรงเรียนสายบรีุแจง้ประชาคาร
2 11625 นายอาย ุ วนัทอง ด.ญ.ยสัมี วนัทอง โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส
3 17395 นางคูไซปะห์   วาและ ด.ญ.วีด๊าร์ด วานิ โรงเรียนบา้นตะบิง้
4 13172 นายรอฮีม  อีแต ด.ช.ร็อสมี อีแต โรงเรียนบา้นป่าทุง่
5 17270 นางสาวนาซีพะห์  สาแม นายมูฮมัหมดัฟาอิฟ ยโูซะ โรงเรียนบา้นบางเก่า
6 15524 นางรอซีด๊ะ    นุย้โส๊ะ ด.ช.อามีน นุย้โส๊ะ โรงเรียนบา้นบาเลาะ
7 18258 นางซลัมียะห์  แวอุเซ็ง ด.ช.มูซ็อฟฟัร บินอศัมะลี โรงเรียนบา้นโตะบาลา
8 9268 นายมะยโูซะ  เบญ็เจ๊ะวนั นายอามีน เบญ็เจ๊ะวนั โรงเรียนบา้นปายอ
1 10328 นายเสรี  ยีดอรอแม นายอลัอามีน  ยีดอรอแม โรงเรียนสายบรีุแจง้ประชาคาร
2 18293 นายพาริด  เจะแว นายอฟัฟาน  เจะแว โรงเรียนบา้นบือเระ
3 10293 นายพรรษา  ขวญัดี นางสาวธญัชนก  ขวญัดี โรงเรียนชุมชมบา้นละหารมิตรภาพท่ี 113

4 18568 นายสะแปอิง  สามะ นายคอดาฟี สามะ โรงเรียนบา้นกะลาพอ
1 13942 นางสีตีฟาตีเมาะ  ยะพา นางสาวนูรซามีรต ์ ยะพา โรงเรียนบา้นป่าทุง่
2 10328 นายเสรี  ยีดอรอแม นายอสัรีย ์ยีดอรอแม โรงเรียนสายบรีุแจง้ประชาคาร
3 15176 นางพิรม เตม็พร้อม นางสาวจิรัชยา เตม็พร้อม โรงเรียนบา้นบือเระ
4 17971 นางสุวรรณี วงศบ์หุลนั นางสาวปาณิสรา วงศบ์หุลนั โรงเรียนฮัว่หนาํ
5 11625 นายอาย ุ วนัทอง นายอิรฟาน วนัทอง โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส
6 9587 นายมูฮามะ หะแว นางสาวนูรีฮนั หะแว โรงเรียนชุมชนบา้นบางเก่า

ประถมศึกษา

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

อุดม



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน
1 15973 นางสาวฟาตีเมาะ  มิงกะ ด.ช อาริซ  อบัดุลเลาะ โรงเรียนวงักะพอ้พิทยาคม
2 17308 นางสาวกามิลยา  โตะ๊กือละ ด.ช มูฮมัหมดัฟารีส  สาและ โรงเรียนบา้นบือแต
3 18492 นางยาแลฮา  มอมอสะเตง ด.ญ วฟัฎาอ  มอมอสะเตง โรงเรียนบา้นวงักะพอ้
4 14309 นายมูหาํหมดัตอฮา  อาแด ด.ช ฟิรเดาซ์  อาแด โรงเรียนบา้นมะแนดาแล
1 16397 นางสาวรอสนิง  สะละนะ ด.ชอบัดุลฮากีม  เมาะนิ โรงเรียนบา้นตะโละดารามนั
2 14426 นางสาวฟาซีหยะ  จะปะกิยา ด.ญ อฎันิน  แบรอสะแบ โรงเรียนวงักะพอ้พิทยาคม
3 16974 นางสาวรอฮีหมะ๊  นิทอง ด.ญ นิอซัฟาณี  แวมูดอ โรงเรียนบา้นบือแต
4 15279 นางนนัทิรา  สะดีละ ด.ช นาบิล  สะดีละ โรงเรียนบา้นอุแตบือราแง
5 16462 นางนุรฮายาตี  แมเราะ ด.ญ อยันา  บรูอดียา โรงเรียนบา้นมือลอ
6 16344 นางนูรียะ  วาแมดีซา ด.ช ซามีย ์ วาหมะ๊ โรงเรียนกะรุบี
1 12744 นางนูรีดา  และยา ด.ญ อนิสรินทร์  หะแว โรงเรียนบา้นปล่องหอย
2 18252 นางสาวซาวียะ๊  เซ็งสะ ด.ญ ซอบีรีน  สมาแอ โรงเรียนวงักะพอ้พิทยาคม
3 19392 นางยลิูดา  เงาะ ด.ญ ซอบารียะห์  เงาะ โรงเรียนบา้นโลทู

มัธยมปลาย 1 17365 นางรัตนติ์ยา  สะแม นายมุสลิม  สะแม โรงเรียนบา้นมะแนดาแล
1 12192 นางเสาเราะ  อาแซ นายอนุมติั  อาแซ บาํนาญ
2 8651 นายฮาแว  สาแม น.ส ซานูรี  สาแม โรงเรียนบา้นกะรุมี

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 19737 นางรอดียะ๊  นิเส็น ด.ช มูฮมัหมดันาดิร  นิเส็น โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง
2 12999 นางมูนา  เจตสุวฒัน์ ด.ญ อิมติซาม  เจตสุวฒัน์ โรงเรียนบา้นกระจูด
3 14869 นางอนุสรา  แดงเตม็ ด.ญ คณิศร  แดงเตม็ โรงเรียนวดัโชติรส
1 18380 นางปราณี  มลายา ด.ช อบัดุลการิม  มลายา โรงเรียนไมแ้ก่นกิตติวิทย์
2 14975 นางยารอดะห์  เจะเลาะ ด.ญ ฟารีดา  มะเซ็ง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง
3 17307 นางวนิสา  ดาหมาด ด.ช วีอารัม  ดาหมาด โรงเรียนบา้นปลกัแตน
4 14254 นางสาวนิตยา  วิจิตร ด.ช วรรธนะ วิจิตร โรงเรียนวดัสารวนั
5 15508 นางนุรมีย ์ เจะเลาะ ด.ญ ฮานีฟา  สีตีเลาะ โรงเรียนสารวนั
6 13031 นางฟาดีละ๊  แซะเฮง ด.ญ ฟิรฮาณี  แซะเฮง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง
1 18236 นางลาตีพะ  มะนิ ด.ช อามาน  มะนิ โรงเรียนบา้นโคกนิบง
2 13031 นางฟาดีละ๊  แซะเฮง ด.ช ฟีรฮาน  แซะเฮง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง
3 14315 นางซูไรยา  กะมิง นายอนันสั  กะมิง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง
4 8966 นายฮาแว  มะแซ ด.ญ นูรฟารัซ  มะแซ ขา้ราชการบาํนาญ
1 8966 นายฮาแว  มะแซ นายมูฮมัมดัริบกี  มะแซ ขา้ราชการบาํนาญ
2 12795 นางสุภา  โตะหะ นายอมัหมดัซฟัรี  โตะหะ โรงเรียนบา้นปลกัแตน

อุดมศึกษา 1 14975 นางยารอดะห์  เจะเลาะ น.ส ฟาดีลา  มะเซ็ง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

ก่อนประถม

อุดมศึกษา

หน่วย  อ าเภอไม้แก่น

ประถมศึกษา

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

หน่วย  อ าเภอกะพ้อ

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมต้น



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 16235 นายชาคริต  พรหมจนัทร์ ด.ญ.เชิญขวญั  พรหมจนัทร์ เทศบาลเมืองปัตตานี

1 13918 นางอามีเนาะ  จารู ด.ช.ฌิฮาบดุดีน  จารู เทศบาล 2 วดัตานีนรสโมสร

2 13923 นางสารีป๊ะ  สาเลง็ ด.ญ.นูรอยันี    ยะโกะ๊ เทศบาล 1 บา้นจะบงัติกอ

3 13905 นางสาวสุชาดา  ดุลยกลุ ด.ญ.อาณีรา     ดุลยกลุ เทศบาล 4 วดันพวงศาราม

4 19302 นางสาวอมัพิกา  คณานุรักษ์ ด.ญ.กญัญพชัร์  คณานุรักษ์ เทศบาล 4 วดันพวงศาราม

1 14046 นายนวพล   แวมามะ ด.ช.อฟัฟาน  แวมามะ เทศบาล 1 บา้นจะบงัติกอ

2 14046 นายนวพล   แวมามะ ด.ญ.อิลยีนส์  แวมามะ เทศบาล 1 บา้นจะบงัติกอ

3 11414 นางพรวิไลย ์  แกว้พิมพ์ ด.ญ.เกตฟ้า   แกว้พิมพ์ เทศบาล 2 วดัตานีนรสโมสร

1 13859 นางสุกลยา   แกว้สองสี ด.ช.นภสัดล   แกว้สองสี เทศบาลเมืองปัตตานี

มัธยมปลาย 2 12877 นางกญัหา  หมดัอู น.ส.จยัดาร์   หมดัอู เทศบาล 4 วดันพวงศาราม

3 16426 นางไพรินทร์  บญุพลอย นายพีรพงษ ์  เจ๊ะเตะ๊ เทศบาล 5 

1 11414 นางพรวิไล  แกว้พิมพ์ น.ส.เกตุเพชญ ์ แกว้พิมพ์ เทศบาล 2 วดัตานีนรสโมสร

อุดมศึกษา 2 16108 นางปาณิสรา   จาติเกตุ นายพชัรพล  จาติเกตุ เทศบาลเมืองปัตตานี

3 10607 นายสมชาย  แกว้พิมพ์ น.ส.เกตุพิมพ ์  แกว้พิมพ์ เทศบาล 2 วดัตานีนรสโมสร

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18636 นางษุฮยัลีย ์กมูะ  ด.ช.กอูอห์ซาน กมูะ ท. 4 บา้นอุเมะ

2 19439 นางสาวปาตีเมาะ เจะดิง ด.ช.ชากิร แอสะมะเอม็ ท. 6 บา้นบางตาหยาด

1 13152 นางอมัพร แสะเมาะ ด.ญ.ซุวา แสะเมาะ ท. 5 บา้นกาหยี

2 14561 นางสาวซนัรือมี ดอเลาะ ด.ญ.อายนีูย ์ยนุู๊ ท. 4 บา้นอุเมะ

3 16816 นายอมรพนัธ ์ชอบธรรม ด.ญ.ธีระสุดา ชอบธรรม ท. 6 บา้นบางตาหยาด

4 18671 นางณลิดา ยโูซะ ด.ช.ไฟซอล ยโูซะ ท. 6 บา้นบางตาหยาด

1 12593 นายสุกิจ สุระกาํแหง ด.ญ.มรัวารัน สุระกาํแหง เทศบาลตะลุบนั

2 16816 นายอมรพนัธ ์ชอบธรรม ด.ญ.อภิชญา ชอบธรรม ท. 6 บา้นบางตาหยาด

ม.ปลาย 1 10145 นางจีรนนัท ์อนรรฆธนะกลุ นายภูริชย ์อนรรฆธนะกลุ ท. 5 บา้นกาหยี

1 7480 นางสุวภา จินดารัตน์ นายพงศธ์ร หมะสะอะ ท. 2 บา้นปากนํ้า(พิธานอุทิศ)

2 12867 นางปราณี ยโูซะ นายซอฟรอน ยโูซะ ท.3 บา้นปาตาตีมอ

3 16816 นายอมรพนัธ ์ชอบธรรม น.ส.อาทิตยา ชอบธรรม ท.6 บา้นบางตาหยาด

ม.ต้น

อุดม

หน่วยเทศบาลเมือง

ประถม

มัธยมต้น

หน่วยเทศบาลตะลุบัน

ก่อนประถม

ประถม



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 19020 นางสาวทิพวลัย ์ ขาํขนุ ด.ช.ตรัยคุณ   แกว้เมือง กศน.แม่ลาน
2 18157 นายมารือวนั  จะปะกิยา ด.ช.รัฟฟาน  จะปะกิยา กศน.ทุง่ยางแดง
3 15580 นายอายบุ   มะซง ด.ญ.นิชาภทัร  มะซง วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี
4 15472 นางสาววาร์นี    ยะโกะ๊ ด.ช.ภทัรพล  สมาแอ กศน.ยะหร่ิง
5 18159 นางสาวแวนะ  เจ๊ะแต ด.ช.อบัดุลเราะมาน  ซอรี กศน.ยะหร่ิง
6 18157 นายมารือวนั  จะปะกิยา ด.ช.ฟัรฮาน  จะปะกิยา กศน.ทุง่ยางแดง
7 16022 นางสาวดรุณี    ไมมะหาด ด.ช.อามีน   สะนิ ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชีพชายแดน

8 19170 นายมูฮมัมดัอุสนี  มะเซ็ง ด.ญ.นูรฟาเดียร์   มะเซ็ง กศน.ยะรัง
9 17457 น.ส.มากเูซาะห์  มะณีหิยา ด.ญ.นาซีฟาร์  มะณีหิยา กศน.มายอ
10 16261 นางภาวนัตี    หะยียามา ด.ช.บิลาล  หะยียามา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํฯ
11 15638 นางสาวสยมุพร    ศิริกาญจน์ ด.ญ.แวอาวาตีฟ  เจะสือแม วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
12 16947 นายปรัชญา   ฮัว่เจียม ด.ช.อศัลาน  ฮัว่เจียม กศน.ปัตตานี
1 15781 นางนวรัตน ์ แผว้สะอาด ด.ช.นิรัติศยั  แผว้สะอาด ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํฯ
2 15292 นางสาวซูใฮลา    อาลียะ ด.ญ.ซยัฟีตา   มะสะแห กศน.ทุง่ยางแดง
3 16962 นายมะสะกรี  ลาเตะ๊ ด.ญ.ฮุสนี   ลาเตะ๊ กศน.แม่ลาน
4 17213 นายคอยรูดิน  กีลีมอ ด.ญ.นสัรีน  กีลีมอ กศน.ทุง่ยางแดง
5 18718 จ่าอากาศโทสุริยะ  อิสโร ด.ญ.สุภสัสรา   อิสโร วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
6 19950 นางสาวซีตีแอเส๊าะ  มูดอ ด.ญ.นูรวีย ์ แวสามะ วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
7 15933 นางสาวซุลวานีย ์   เจ๊ะอุบง ด.ญ.อสัมาอ ์ หะยีแวกะจิ กศน.ยะรัง
8 12461 นายสมบติั  ฉายแสง ด.ช.ชวิลวิทย ์  ฉายแสง วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
9 13712 นางซุวยันี    หะยีมะสาและ ด.ญ.อะฮล์าม  หะยีมะสาและ กศน.ยะรัง
10 18465 นางวิลาสินี  เดชดาํนิล ด.ช.ณฐัวิชช์  เดชดาํนิล ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชีพชายแดน

11 16086 นางรุสณี    หดัขะเจ ด.ช.ฮานีฟ   หดัขะเจ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
12 18457 นายมูหมัหมดัซุกรี  กาซอ ด.ญ.มาซายา  กาซอ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
13 15920 นางสาวเบญจวรรณ    ฮะนิง ด.ญ.มซัณี   สะแลแม กศน.เมืองปัตตานี
14 19827 นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ ด.ช.มูฮาํหมดัอนัวรั  อาเกะ๊ วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
15 14839 นางซูรียานี   สาและ ด.ช.นราวิชญ ์ สาและ วิทยาลยัประมงปัตตานี
16 16562 นางสาวรอฮานา   หะยีแยนา ด.ญ.ซาวียาร์  บือแน กศน.มายอ
17 15036 นางจารุวรรณ   ศีรษะพล ด.ช.ชินดนยั  ศีรษะพล กศน.โคกโพธ์ิ
18 15630 นางรัตติยา    บญุเรือง ด.ช.คมสนั   บญุเรือง วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
19 14859 นางสุพรรณี   เทียนสุข ด.ช.แทนธรรม  เทียนสุข กศน.แม่ลาน
20 15580 นายอายบุ   มะซง ด.ช.ชณาภทัร  มะซง วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี
21 16789 นางสาวอาซียะ   เจ๊ะเละ ด.ญ.อาวว์า  เจะหมะ กศน.ปัตตานี
22 15655 น.ส.รัชฏาภรณ์  ไชยแพทย์ ด.ช.อภิรันต ์ แกว้ประดบั วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก

หน่วยอาชีวะ/เทคนคิ/กศน.

ก่อนประถม

ประถม



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16494 นางนุริสาน   ดือราแม ด.ช.ฟาอิซ  ดือราแม วิทยาลยัชุมชนปัตตานี
2 16561 นางสาวแตเราะห์   สาเมาะ ด.ช.อซัรีห์   บาเหะ กศน.มายอ
3 15956 น.ส.นิพรรณ ราชเมืองขวาง ด.ญ.นนัทนชั  จนัทร์หอม วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี
4 19606 นางสาววิภารัตน ์ ชูช่วย ด.ช.ธนะกร  แกว้พระภยั กศน.ปัตตานี
5 17209 นางจนัทวดี  ขวญัเพช็ร์ ด.ญ.นิรมล   ขวญัเพช็ร์ กศน.หนองจิก
6 19993 นายนาซอรี  เตง็ ด.ช.มูฮาํหมดัอามีน  เตง็ กศน.ยะรัง
7 15289 นายนิเซ็ง   นิมะมิง ด.ช.นิฟาอิส  นิมะมิง กศน.ปัตตานี
8 15109 นางวนัเพญ็   สัน่สทา้น ด.ญ.นุรซอลีฮา  สะแม กศน.ยะหร่ิง
9 12659 นายอาทิตย ์ มุสิกลุ น.ส.ธิติกาญจน ์ มุสิกลุ วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
10 18431 นางสาวแวแอเสาะ  ประดู่ ด.ช.นิฟาอิซ  มะมิง กศน.ยะหร่ิง
1 16015 นางกญัญา    นิจิ นายนิอาริส  นิจิ กศน.ทุง่ยางแดง
2 11978 นายประกาย  พรหมจนัทร์ นายปาย  พรหมจนัทร์ วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
3 12590 นางวชัรี  จาํเนียรสุข นายวิศวะ   จาํเนียรสุข วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
4 18925 นางสาวทวิตา  จรัสธาดากลุ นายธนชัชน ์ ธนโชติเรืองกิจ วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี
5 17508 นางศศิธร  อ่อนโพธ์ิเต้ีย น.ส.ภูริชญา อ่อนโพธ์ิเต้ีย วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
6 15648 นางเพญ็จนัทร์    ผอ่งอาํไพ น.ส.ธญัยธรณ์   ผอ่งอาํไพ ว.เทคนิคกาญจนาภิเษก 
1 14860 นางสุภาพร   เพชรสุวรรณ นายกฤษฎ์ิ  เพชรสุวรรณ กศน.หนองจิก
2 10503 นางอาบจิต  อินทรทองดี น.ส.เวธนี  อินทรทองดี กศน.แม่ลาน
3 10873 นางสิริญญา  ชูเชิด นายชานน   ชูเชิด วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
4 16605 น.ส.กลุธิดา  วตัรชาติศุภกลุ นายภูมิ  กระแสรัตน์ กศน.โคกโพธ์ิ
5 16566 นางแวซามีนะห์   ปัตยะบตุร น.ส.วนันาเดียร์  ปัตยะบตุร วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
6 17508 นางศศิธร  อ่อนโพธ์ิเต้ีย น.ส.ธีรนาฎ  อ่อนโพธ์ิเต้ีย วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
7 15890 นายอาํพล    ศรีเกรียน น.ส.ศิรินดา  ศรีเกรียน วิทยาลยัการอาชีพสายบรีุ

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 18954 นางสาวเมลดา  เงินราษฎร์ ด.ช.ชยักร   เงินราษฎร์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั

ประถมศึกษา 1 14743 นายอาสมี   โตะ๊เจะ ด.ญ.อนัอาร์   โตะ๊เจะ หกับญัชีธนาคาร
มัธยมต้น 1 12292 นายจารึก  แกว้แสงอ่อน ด.ญ.ธีรกานต ์  แกว้แสงอ่อน สนง.พระพทุธศาสนาปัตตานี

มัธยมปลาย 1 11535 นางซูฮยันี  หวัน่เซ่ง นายดานิช   หวัน่เซ่ง สนง.วฒันธรรม
อุดมศึกษา 1 19632 นางศศิเพญ็    ละมา้ยพนัธ์ุ นายวชัริค   นวลศรี สนง.วฒันธรรม

อุดมศึกษา

มธัยมตน้

มธัยมปลาย

หน่วยตัดโอน



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14756 นางพารีดา  เฮาะมะ ด.ช อามีน  เฮาะมะ โรงเรียนบา้นมะนงัยง
2 18323 นายปันดี  ยีอาสะ ด.ญ มุฮซีนีน  ยีอาสะ โรงเรียนบา้นมะนงัยง
3 20011 นางมารีนา  เจ๊ะดอเลาะ ด.ช ฟาอิส เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบา้นและแวะ
1 17306 นางมือลาตี  แซะอามา ด.ช ฮมัดาน  แซะอามา โรงเรียนบา้นปาก
2 19287 นางรอฮานี  มูซอเลง ด.ญ ฮยัดรั  มูซอเลง โรงเรียนบา้นตะโละแมะนา
3 18323 นายบนัดี  ยีอาสะ ด.ช มูอซัซิน  ยีอาสะ โรงเรียนบา้นมะนงัยง
4 15519 นางมารีนี  อาแว ด.ญ มุสลีฮา  อาแว โรงเรียนบา้นมะนงัยง
5 14771 นางสาวพาตีเมาะ บีรู ด.ช อามีน  มิเดร์ โรงเรียนภกัดีวิทยา
6 16074 นางนิโซเฟียร์  กแูม ด.ช วนัมูฮมัหมดัชารีฟ  กแูม โรงเรียนา้นมะนงัยง
7 18743 นายอบัดุลเลาะ  เจ๊ะและ ด.ช อามีรีน  เจ๊ะและ โรงเรียนบา้นแลแวะ
1 13550 นายอุสมาน  บินนูรดีน ด.ช คอยรูลอามีน บินนูรดีน โรงเรียนบา้นแลแวะ
2 13516 นางมาซียะ๊  วาเลาะ ด.ญ แวฮาซานะ  วาเลาะ โรงเรียนบา้นนํ้าดาํ
3 18878 นายมะอีลา  เจะนิ ด.ช นจัวาร์  เจะนิ โรงเรียนบา้นตือเมาะ
1 18776 นางอาซีซะ  ยีหะมะ น.ส ซีตีอาอีเส๊าะ  ยีหะมะ โรงเรียนบา้นมะนงัยง
2 15091 นางรอสมียะห์  สาเระ นายนบิล  บือแน โรงเรียนทุง่ยางแดงพิทยาคม
1 10336 นายอะห์มดั  เจ๊ะดาโอะ น.ส ซอฟีเราะห์  เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนบา้นพิเทน
2 12321 นางฟาตีมา  เจ๊ะแมง็ น.ส นตัติมา  นาดา โรงเรียนบา้นมะนงัยง

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 17105 นางสาวอาซีหยะ๊  หีมละ๊ เด็กชายฮาฟปา  สือแม ศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี
2 18855 นายฟาอิส  แวเยะ เด็กชายฟาเดล  แวเยะ สพป.ปน.เขต 1
1 13632 นางนวลหง  โชคศิริโภคา เด็กชายรชต  โชคศิริโภคา สก.สค.จ.ปัตตานี
2 19159 นางอิสริยาภรณ์  ศรีสุวรรณ เด็กชายวีรภทัร์  ศรีสุวรรณ สพป.ปน.เขต 1
3 14935 นายมูฮมัหมดัอรัซาด   ลือแบซา เด็กชายมูฮมัหมดัฮาซิบ  ลือแบซา สพป.ปน.เขต 1
1 9335 นางฟารีดา  ดอเลาะ เด็กหญิงอฟันาน  มะเกะ สพป.ปน.เขต 1
2 16522 นางนุร์ยาตี   บงูอสายู เด็กชายมูซา  บงูอสายู ศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี

มัธยมปลาย 1 9767 นางขวญัจิรา  เจ๊ะแว นายรันอดินนัต ์ หวนักะมา ศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี
1 11485 นางสุมาลี  สุขศรี นายธรรมนูญ  สุขศรี สพป.ปน.เขต 1
2 19552 นายสะอาลวี  อิสสมะแอ นายซลัฟาน  อิสสมะแอ ศึกษาธิการจงัหวดัปัตตานี
3 10587 นางธนพร  ดุลยศกัด์ิศิริ นายกวินภทัร  ดุลยศกัด์ิศิริ สก.สค.จ.ปัตตานี

อุดมศึกษา

หน่วยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 1

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมต้น

หน่วย  อ าเภอทุ่งยางแดง

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา



ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 19413 นางสาวอรวรรณ  พรหมชยั เด็กชายตฤณภทัร  ทองกระจ่าง สพป.ปน.เขต 2

ประถมศึกษา 1 14737 นางกอมาริยะ๊   ปรีชานพคุณ เด็กชายฟาเดล  ปรีชานพคุณ สพป.ปน.เขต 2

มัธยมต้น 1 11740 นางซลัมา  มะเกะ เด็กหญิงศิตา  มะเกะ สพป.ปน.เขต 2

มัธยมปลาย 1 11270 นางสมบรูณ์  วรรณทองศรี นางสาวจิดาภา  ยงยศยิง่ สพป.ปน.เขต 2

อุดมศึกษา 1 13072 นางยวุารี  สะมาแอ นายอามีน  สะมาแอ สพป.ปน.เขต 2

ระดบั ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ช่ือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 18326 นางพตูรี  เพง็มูซอ เด็กชายมูซาร์ราฟ  เพง็มูซอ สพป.ปน.เขต 3

ประถมศึกษา 1 17305 นางนูรีดา  เพชรรัตน์ เด็กชายอานตัต  เพชรรัตน์ สพป.ปน.เขต 3

มัธยมต้น 1 19250 นางสาวฮสัลีณา  กรูแป เด็กชายซารีฟ  อาวงั สพป.ปน.เขต 3

อุดมศึกษา 1 8606 นายสุพลีพี  สือรี นางสาวณสัรียา  สือรี สพป.ปน.เขต 3

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั

หน่วยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 2

หน่วยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 3

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่ไป

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   12  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

(นายภคัวฒัน ์ พงษเ์ดชวฒันาพร)


