
                       ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ที  22/2564  เรือง  การใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

       ประจาํปี  2564   บดันี สหกรณ์ฯไดด้าํเนินการจบัสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจาํปี 2564   เสร็จสินเรียบร้อยแลว้

       เมือวนัที  18  กนัยายน  2564    อาศยัอาํนาจตามความใน ขอ้ 65  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั

ท ี  24 / 2564

เรือง   รายชือผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําปี  2564

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

       จึงขอประกาศรายชือผูที้ไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจาํปี  2564    ดงัต่อไปนี

หน่วยอาํเภอเมือง

ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 15977 นายสอารี    วานิ ด.ญ.นิตสันีม  วานิ โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา

2 17347 นายยโูซฟ  หมดับินเฮด ด.ช.อชัร๊อฟ  หมดับินเฮด การศึกษาเอกชนฯ

3 16358 นายอีซอ   ยโูซะ ด.ช.นิอิคลาส  ยโูซะ โรงเรียนจงรักสตัยว์ทิยา

4 16411 นางสาวซูรียาตี  อศัศอลีฮีน ด.ญ.ซาบรีน  อดัญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

5 15252 นางวนัอูเยยีน   ดอเลา๊ะ ด.ญ.บุซรอ   ดอเลา๊ะ โรงเรียนบา้นตนัหยง

6 19279 นายกิตติ  กอเส็ม ด.ญ.อานิส   กอเส็ม โรงเรียนบา้นกอแลบิเละ

7 14729 นางปาตีหมะ๊   ซีนา ด.ญ.นาบีละ๊ห์   ซีนา โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปุโระ

8 19512 นางสาวยาวาเฮ  หะยแียนา ด.ช.นสัรุลลอฮ ์  อาแวกะจิ โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา

9 17322 นายสุลายมาน  บากา ด.ญ.ฟาติน   บากา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 19138 นายเจษฎา  กอและ ด.ญ.อนัดาลีฟ   กอและ โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ

11 18023 นางสาวมารียะห์  สามือลา ด.ญ.นูรีน   เปาะเยะ โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

12 19956 นางสาวศุภิสรา  แวยโูซะ ด.ญ.นลินญา  ศรีโรจน์ โรงเรียนจอ้งฮวั

13 17639 นางสาวซูไอนี  สาอิ ด.ญ.บิลกีส   หมดัอะดาํ โรงเรียนอามานะศกัดิ

ก่อนประถม



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14305 นายมุสตอปา   จะปะกียา ด.ญ.มานารถ   จะปะกียา โรงเรียนบาํรุงอิสลาม

2 18877 นางสาวอาซียะห์  ลอนิ ด.ช.ฮซัลามี  สมวงศ์ โรงเรียนบา้นตะลุโบะ

3 16154 นางอรพรรณ  อารีบาํบดั ด.ช.ปิยพทัธ์   อารีบาํบดั โรงเรียนบา้นสะบารัง

4 15511 นางสาวดรุณี    ดือราแม ด.ญ.ฮนันาน   ลือแบกาเซ็ง โรงเรียนบา้นกาฮง

5 16702 นางหทยัทิพย ์  ไวยวฒิุ ด.ญ.จิรวภิา   ไวยวฒิุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

6 14366 นางรอสนะห์   การี ด.ช.อชัรัช   การี โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปุโระ

7 13765 นางสาวรอมละ๊     แมฮะ ด.ช.บุรฮานุดีน   เจะยอ โรงเรียนอามานะศกัดิ

8 14034 นางซอบารียะห์    มาเส ด.ช.ซุลกิฟลี   มาเส โรงเรียนบา้นสระมาลา

9 17780 นางสาวขนิษฐา  เพชรรัตนมุณี ด.ญ.จารุวรรณ  ยมิแยม้ โรงเรียนเจริญศรี

10 18279 นางเจ๊ะซ๊ะดีเยา๊ะ  แวอารง ด.ช.ฟารีส   แวอารง โรงเรียนบา้นรามง

11 17300 นางสาวมาเรียม  เจ๊ะอาแซ ด.ญ.นิสรินรท ์  เจ๊ะมามุ โรงเรียนบา้นรามง

12 17301 นายพรประสิทธิ  มณีบวั ด.ช.เศรษฐี   มณีบวั สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

13 14729 นางปาตีหมะ๊   ซีนา ด.ช.ฮิลมี   ซีนา โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปุโระ 

14 19511 นางสาวนุรีนาร์  ดอกอ ด.ช.รุสดี   มูดอ โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา

15 19533 นางสาวอามีเนาะ  มามะ ด.ช.ซุกรอน   กาซอร์ โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา 15 19533 นางสาวอามีเนาะ  มามะ ด.ช.ซุกรอน   กาซอร์ โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา 

16 19534 น.ส.แวรอฮานิง  แวซูกาเลาะ ด.ช.มูฮมัหมดัฮาฟิส   วาโด โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา 

17 17922 นางสาวชาลินี  แสงกระจ่าง ด.ญ.ชารินวิคตอเรีย  ฟอเดน แสงกระจ่าง โรงเรียนจอ้งฮวั 

18 11624 นางณดา แวกาเดร์ ด.ญ.นาตาชา  แวกาเดร์ โรงเรียนเมืองปัตตานี

19 16922 น.ส.มาดีฮะห์   หะยแีวฮามะ ด.ช.อลัฎ๊อฟ  จูอิ โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา

20 13366 นายณรงค ์ ลอแม ด.ญ.นูรีน  ลอแม โรงเรียนชุมชนบา้นกรือเซะ

21 16517 นางอาพร   ศรีภกัดี ด.ญ.ดารินทร์   ศรีภกัดี สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

22 15457 นายนาเซร์    นาแว ด.ญ.นสัเราะห์  นาแว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู

23 14324 นางมารียะ๊   ยนุู ด.ช.อฟันนั   ดามายะ โรงเรียนบา้นยาบี 

24 13833 นางชญานิษฐ ์  กาญจนดี ด.ช.สิรภพ  กาญจนดี โรงเรียนเมืองปัตตานี

25 17072 นางสาวมารีแย  โตะ ด.ญ.ฮานาน   สะมะแอ โรงเรียนศาสนูปถมัภ ์

26 17384 นางฮาลีเมาะ  อาแด ด.ญ.ฟาฏิน   อาแด โรงเรียนพฒันาอิสลาม

27 17340 นางสาวนูรอีมาน  มุเสะ ด.ช.มุฆลิซ   อาลี โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

28 15876 นางกิตติมา    การีย์ ด.ญ.อานิสกสัยรีู   การีย์ โรงเรียนสะบารัง

29 15095 นางแวอาอีเซาะ   อิสมาแอล์ ด.ช.มูฮาํหมดัซารีฟ   อิสมาแอล์ โรงเรียนบา้นกาฮง

30 15427 นางไอนิง   เจ๊ะเหลาะ ด.ญ.อุลญา   เจ๊ะเหลาะ โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ

31 15451 นายวรีศกัดิ    แดงวไิล ด.ญ.พิมพพิ์ศา  แดงวไิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

32 13765 นางสาวรอมละ๊     แมฮะ ด.ช.ซารีฟฟดุดีน  จะยอ โรงเรียนอามานะศกัดิ

33 17385 นางสาวปวณีี   ปาแซ ด.ช.นิชารีฟ   นาแว โรงเรียนพฒันาอิสลาม

ประถมศึกษา



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18090 นางสาวพณณกร  ราชแกว้ ด.ญ.พณณสรณ์ ราชแกว้ โรงเรียนชุมชนบา้นยโูย

2 16411 นางสาวซูรียาตี  อศัศอลีฮีน ด.ญ.ซีรอจญ ์ อศัศอลีฮีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

3 10452 นางนารียา แวปิ ด.ญ.นิพสัดุวาห์  ดะยงัมีด โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

4 15511 นางสาวดรุณี    ดือราแม ด.ญ.อยัริสา ลือแบกาเซ็ง โรงเรียนบา้นกาฮง อ.เมือง

5 11569 นางณาตยา  จนัแดง ด.ช.ธนวฒัน์ จนัแดง โรงเรียนเมืองปัตตานี

6 17937 นางสาวปัทมา  อาแว ด.ช.อฟัฎอน  อาแว โรงเรียนบา้นกาแลบือซา

7 14272 นางมาลาตี  ปอซอตี ด.ช.วนัอสัรี ปอซอตี โรงเรียนบา้นกอแลบิเละ

8 14178 นางไฮดา   แวหะยี ด.ญ.นูรุลฟิรดาวส์ แวหะยี โรงเรียนบาํรุงอิสลาม

9 13964 นางรุสนานี    บารู ด.ญ.ฟาตนัณ์ บารู โรงเรียนบา้นสระมาลา

10 16390 นางดรุพร  ขวญัมนิจ ด.ช.เอกรวษิย ์ขวญัมนิจ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู

11 16730 นายกอเซ็ม   กาเดร์ ด.ช.นาบิล กาเดร์ โรงเรียนบาํรุงอิสลาม

12 7175 นายอารักษ ์ พรหมศิริ ด.ช.กิตติภพ พรหมศิริ โรงเรียนบา้นสะบารัง

13 19597 นางวานีตา  อูมา ด.ญ.นิกลวาณีย ์อุมา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู

14 18269 นางซูรัยดา  วนัสามญั ด.ช.อาร์รีฟดุดิน วนัสามญั โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

15 15878 นางวสิาข ์   ดอเลาะ นายวธิวทิย ์ดาเลาะ โรงเรียนบา้นกวูงิ 

มธัยมตน้

15 15878 นางวสิาข ์   ดอเลาะ นายวธิวทิย ์ดาเลาะ โรงเรียนบา้นกวูงิ 

16 17901 นายมูฮาํมดักาแม  มะลี ด.ญ.สรญาณี มาลี โรงเรียนบา้นกอแลบิเละ

17 15170 นางอาซีซา   หตัถประดิษฐ์ ด.ช.ฟิรฮาน หตัถประดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ

1 12264 นายอีลียะ  มะเกะ น.ส.อฟันาน มะเกะ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

2 10916 นายสะอูดี  มามะ น.ส.ซอลีฮะ มามะ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

3 10916 นายสะอูดี  มามะ นายฮมัดาน มามะ โรงเรียนบา้นปะกาฮะรัง

4 15935 นางนาตือเร๊าะ    แวอาลี น.ส.วนัลุตฟียะห์ แวอาลี โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

5 11663 นายชุมชนม ์ ชุมคง น.ส.ชวศิา  ชุมคง โรงเรียนชุมชนบา้นยโูย

6 17822 นายโซเฟียน  มะมิง นายฮาฟิช มะมิง โรงเรียนศาสนูปถมัภ์

7 16088 นางวนัอาตีก๊ะ    มานะ น.ส.วนัอสัมกั  มานะ โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ

8 8633 นางอสันะ โวะ น.ส.วรรมสั  โวะ โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์

9 15928 นางรอซีด๊ะ    เจะอาแว นายอซัฟัร เจะอาแว โรงเรียนบา้นจือโระ

10 14850 นายนิแอ   นิฮะ น.ส.นิซาพิชย ์นิฮะ โรงเรียนชุมชนบา้นตะลุโบะ

11 16559 นางอารีดา   มะปาเซ นายอฟัฮมั   มะปาแซ โรงเรียนบา้นกอแลบิเละ

12 16083 นางขอลีเยา๊ะ    เจะมามะ นายฟิตรี เจะมามะ โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ

13 14178 นางไฮดา   แวหะยี นายวนัรอมฎอน แวหะยี โรงเรียนบาํรุงอิสลาม

มธัยมปลาย



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 10068 นางกรรณิกา  เพชรนุย้ นายกนัติทตั เพชรนุย้ โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ

2 12569 นางพยอม  อินยอด นายสุริยา อินยอด โรงเรียนเมืองปัตตานี

3 13443 นางเจะปาตีเมาะ   มะรอแม นายฮารูต   มะรอแม โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ

4 20030 นางมาเรียม  มะแซ นายมูฮาํหมดัอิรฟาน   มะแซ โรงเรียนชุมชนบา้นยโูย

5 14714 นางอาซีมะ๊   กะโด นายอนสั กะโด โรงเรียนอามานะศกัดิ

6 12755 นายอบัดุลฮามิด  จะปะกียา น.ส.ซีฟาอ ์ จะปะกียา โรงเรียนบาํรุงอิสลาม

7 9206 นายเจะฮาซนั ยเีจะดือราแม น.ส.ฟัชรีย ์ ยเีจะดือราแม โรงเรียนบา้นปะกาลิมาปุโระ

8 9152 นายองอาจ สุวรรณชาตรี น.ส.ณฏัฐน์รี สุวรรณชาตรี โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์

9 15536 นายบือราเฮง    อาแว นายซารีฟ อาแว โรงเรียนบา้นลดา

10 6096 นางรัตนา  อนนัตศาสน์ น.ส.ฐิติกานต ์  อนนัตศาสน์ โรงเรียนบา้นสระมาลา

11 16256 นางรจนา    เจ๊ะแว น.ส.ฮาลิสน่า    เจ๊ะแว โรงเรียนบา้นสระมาลา

12 12821 นางสุขมุาภรณ์  จนัทร์แกว้ นายปิติภทัร จนัทร์แกว้ โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์

13 10459 นางกรปภา   เพชรมณี น.ส.ศิรภสัสร กลัยาภิรักษ์ โรงเรียนบา้นกาแลบือซา

14 11307 นางรอซีดะห์  อาษาวมิลกิจ นายบุรินทร์ภทัร  อาษาวมิลกิจ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู

อุดมศึกษา

14 11307 นางรอซีดะห์  อาษาวมิลกิจ นายบุรินทร์ภทัร  อาษาวมิลกิจ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู

15 13348 นางรอกีเยาะ  ยแูมน นายเบญจามีน  ยแูมน โรงเรียนบา้นกาแลบือซา

ระดับ ลาํดับที เลขทสีมาชิก ชือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14461 นายเจ๊ะมูฮาํมดั   เจะอามะ ด.ญ.อิฟฟะห์   เจะอามะ โรงเรียนดูซงปาแย  

2 13401 นายยะยา    โซะ ด.ญ.นาอิล   โซะ โรงเรียนบา้นตูเวาะ  

3 12523 นายครรชิต  กาเจ ด.ญ.ฟาเรีย   กาเจ โรงเรียนยะหริง 

4 17369 นางโรฮานา   กะลูแป ด.ญ.ซาฮีราฮ ์  กะลูแป โรงเรียนบา้นบากง 

5 19696 นางสาวรุสนี  หะยกีาร์ ด.ช.ฮยัซมั   รัตนพนัธ์ โรงเรียนบา้นลางา  

6 19602 นางสาวซาบียะห์  แวสาแม ด.ญ.ฟิรดาวส์   เจะแม โรงเรียนบา้นตาหมน  

7 15493 นางวนิดา   อาหลี ด.ช.อสัลาน    อาหลี ร.ร.ชุมชนวดัป่าศรี

หน่วย  อาํเภอยะหริง

ก่อนประถม



ระดับ ลาํดับที เลขทีสมาชิก ชือ -สกุล (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13604 นายอนนัต ์ แวอุมา ด.ช.มูฮาํหมดัฟาฎิล   แวอุมา โรงเรียนบา้นหนองแรต  

2 14378 นางสาวไซนบั   สือแม ด.ช.ริฟอตั   มามะ โรงเรียนบา้นบูดี

3 11454 นางอาซียะ๊  สาและ ด.ญ.นสัรียา   สาและ โรงเรียนบา้นยอืริง  

4 19602 นางสาวซาบียะห์  แวสาแม ด.ช.มูฮาํหมดัฟิรกอน   เจะแม โรงเรียนบา้นตาหมน

5 17789 นางสาวนูรไอนี  มะดือเระ ด.ช.ญิบรีล   หะยดืีอราแม สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

6 16037 นายอบัดุลเราะห์มนั   การี ด.ช.ซอฟฟาร์   การี  ร.ร.บา้นท่าด่าน 

7 13604 นายอนนัต ์ แวอุมา ด.ญ.นูรตสันีม   แวอูมา โรงเรียนบา้นหนองแรต 

8 17741 นางกฤษณา  เถาถวลิ ด.ช.ธนกฤต   เถาถวลั โรงเรียนบา้นบาโลย  

9 13551 นายสนนั  งามศรีผอ่งใส ด.ช.สุรเกียรติ   งามศรีผอ่งใส โรงเรียนบา้นลางา  

10 18450 นางนูรัยณา  ลอเด็ง ด.ญ.ซีรีน   ลอเด็ง โรงเรียนบา้นบากง  

11 19303 นายอดินนัท ์ หะยสีาและ ด.ญ.นูรฟาดีลา   หะยสีาและ โรงเรียนบา้นยามูเฉลิม  

12 15911 นางซามีฮะ    ยะโกะ ด.ช.มูฮมัซากิร   ยะโกะ โรงเรียนบา้นชะเอาะ  

13 17675 นางสาวมารีแย  ลนัจา ด.ช.อบัดุลมุมิน   บากา  ร.ร.บา้นท่าพง 

14 14815 นายสมาแอ   กาเซ็ง ด.ช.ดาเนียล   กาเซ็ง ร.ร.บา้นตะโละสะมีแล 

15 15445 นางจนัทร์ฉาย   สะดียามู ด.ญ.อานสัร์   สะดียามู โรงเรียนชุมชนวดัป่าศรี  

ประถมศึกษา

15 15445 นางจนัทร์ฉาย   สะดียามู ด.ญ.อานสัร์   สะดียามู โรงเรียนชุมชนวดัป่าศรี  

16 11454 นางอาซียะ๊  สาและ ด.ช.รอมฎอน   สาและ โรงเรียนบา้นยอืริง  

17 16036 นางสาวหมะ๊กลือสง    การี ด.ญ.นาดา   แดเมาะ ร.ร.บา้นท่าด่าน 

1 16597 นางฟาตีเมาะห์   สารอ น.ส.ซอฟียะฮ ์  สีเดร์  ร.ร.บา้นบากง 

2 17044 นางพนสัพร  เจ๊ะเลาะ ด.ญ.อารีณีย ์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนยะหริง 

3 16896 นายเสะบูกอรี   เสะอุเซ็ง ด.ช.สาเหะวาริด   เสะอุเซ็ง ร.ร.บา้นลางา 

4 17656 นายอบัดุลรอซะ  ตาเยะ ด.ช.อบัดุลมุมีน  ตาเยะ  ร.ร.บา้นตูเวาะ 

5 15445 นางจนัทร์ฉาย   สะดียามู ด.ญ.อฟันาน   สะดียามู โรงเรียนชุมชนวดัป่าศรี  

6 18235 นางยากียะห์  เบ็ญจวรรณ ด.ญ.ซาร่า   เบ็ญจวรรณ โรงเรียนบา้นท่าด่าน  

7 14216 นางสาวฟารีซอล   มะตือเงาะ ด.ญ.นสัรีณี   เปาะเลาะ โรงเรียนบา้นจะแบปะ  

8 16080 นางสาวอาซีซ๊ะ    ทรงชาติ ด.ช.รอมฎอน    ทรงชาติ  ร.ร.ชุมชนบา้นสาปัน 

9 13493 นางสาวสุปราณี    ณ ปัตตานี ด.ช.ดิยาฮฮู์ดีน    ณ ปัตตานี โรงเรียนบา้นบูดี

1 12202 นายซูลกิฟลี  เจะแวนิ นายนสัรี   เจะแวนิ โรงเรียนบา้นเฑียรยา 

2 16266 นางนูรีดา    กวูงิ นายมุซซมัมิล    กวูงิ โรงเรียนยะหริง

3 18392 นายเจะสมาแอ  เจะมูซอ น.ส.ฟดูยั  เจะมูซอ สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

4 16593 นางณฎัฐช์ลญัช ์  พรรครักษ์ ด.ช.ทวนิทณ์ภทัร   ชูดแดง โรงเรียนบา้นมะปริง  

5 11791 นางชฎาธาร  อาํพนัธ์ทอง นายปฎิภาณ   คงช่วย โรงเรียนยะหริง 

มธัยมต้น

มธัยมปลาย



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 9300 นางสุวมิล  รักษาพล น.ส.วมิลมุณ๊   นิลมณี โรงเรียนชุมชนวดัป่าศรี  

2 13461 นางโสภิศ   ภูดินดาน นายเขม็ทิศ   ภูดินดาน โรงเรียนชุมชนบา้นปาตา 

3 14877 นายมะยโูซ๊ะ   อารงค์ น.ส.โนรอยัซะห์   อารงค์ ร.ร.บา้นตะโละสะมีแล

4 11820 นายประสิทธิ  บุญเยน็ นายธนวฒัน์  บุญเยน็ โรงเรียนบา้นท่ากนุ 

5 13787 นางอามีเนาะ  ดอเลาะ น.ส.อาฟีฟะฮ ์ ดอเลาะ โรงเรียนยะหริง 

6 10910 นายจารึก  เกศโร นายอธิรัชต ์ เกศโร โรงเรียนยะหริง 

ระดบั ลาํดบัที เลขทสีมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16589 นางวรรณนิสา   ดาโอะ ด.ญ.ชาเฟีย   ดาโอะ โรงเรียนบา้นใหม่พฒันวิทย์

2 15468 นางสาวมาซีเตา๊ะ   โตะตาหยง ด.ญ.ซีฟาร์  สะแลแม โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

3 16886 นางสาวมีนา   มามะ ด.ญ.นูรอยัรีน   ฮาแว โรงเรียนบา้นสายหมอ

4 18335 นางสาวซูราณี  สุหลง ด.ญ.ดลียา  อาหะมะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา

5 18338 นางสาวคอลีเยาะ  หะยยีามาย ด.ช.นาดีร  ลาเตะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา

6 19556 น.ส.วไิลลกัษณ์  เกษตรกาลาม์ ด.ญ.ญดาวนิ   ฉางดาํ โรงเรียนบา้นท่ายามู

อุดมศึกษา

ก่อนประถม

หน่วย  อาํเภอหนองจกิ

6 19556 น.ส.วไิลลกัษณ์  เกษตรกาลาม์ ด.ญ.ญดาวนิ   ฉางดาํ โรงเรียนบา้นท่ายามู

7 16888 วา่ที ร.ต.หญิงบุศรินทร์   ปิริยะ ด.ญ.นูรชารีตา้   สาํเร ศปบ.จชต.

8 13836 นายอาบดั   เจะดอเลาะ ด.ญ.ฮานีฟา  เจะดอเลาะ โรงเรียนบา้นสายหมอ

9 18338 นางสาวคอลีเยาะ  หะยยีามาย ด.ญ.วดีาด  ลาเตะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา

10 15274 นางนิรัตร์ดา   ฮูเซ็น ด.ญ.ดานีน  ฮูเซ็น โรงเรียนบา้นปะแดลางา

11 17296 นายอบัดุลรอมนั  เจ๊ะอาแซ ด.ญ.ดีนา  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

1 18336 นางสาวนิสาลีนา  มะมิง ด.ญ.อฟัเซาะห์  กีโตะ้ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

2 17651 นายธนภณ  ตรีมะณี ด.ช.วชัรากร  ตรีมะณี โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร

3 15151 นางลีเมาะ   ฮูลู ด.ญ.รอบียะห์   ฮูลู โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

4 18333 นางสาวปะอิซะ  เวาะแล ด.ช.ฟิตรี   โตะ๊สะดี โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

5 18338 นางสาวคอลีเยาะ  หะยยีามาย ด.ช.คอ็ฟวาน   ลาเตะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

6 17265 นางสาวคอดีเยาะ  แวนิด ด.ญ.นูรดิยานา   แวนิด โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

7 13678 นางมารีนา   เซะมะ ด.ญ.นิสวาน  เซะมะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

8 16267 นางนูรีดา    สะแลแม ด.ช.ริฟฮาน  สะแลแม โรงเรียนบา้นใหม่พฒันวิทย์

9 15815 นางสาวรอสะนะ   อาแว ด.ญ.ฟดุยัล ์  โตะ๊ดูซง โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

10 14881 นางปิยะนุช   แกว้ประสพ ด.ญ.ณฎัฐป์รัศมน  แกว้ประสพ โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

11 17473 นางฉนัทนา  โชติพนัธ์ ด.ญ.สุภชา   โชติพนัธ์ โรงเรียนบา้นยาบี

12 15815 นางสาวรอสะนะ   อาแว ด.ญ.นุอยัม ์ โตะ๊ดูซง โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

ก่อนประถม



ระดบั ลาํดบัที เลขทสีมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

13 19647 นางสาวกาญจนา  พรัดขาํ ด.ญ.ลกัษิกา  ศรีอินทร์ ศปบ.จชต.

14 18854 นางสาวซาอีเราะห์  มะโระ ด.ญ.ฮซันียา  หะยอีาแว โรงเรียนบา้นเปียะ

15 13898 นางวนัวสิาข ์ พิชิตเวชยนั ด.ญ.นิชาภทัร   พิชิตเวชยนั โรงเรียนบา้นยาบี

16 17264 นางสาวรอบียะ  ยมีะหลี ด.ญ.ตสันีม   เจ๊ะหลง โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

17 18150 นางสาวรูฮานี  กาเร็ง ด.ญ.นูรอนัดาลิส   แมะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

18 15849 นางรอบียะ    บากา ด.ช.อลัยฟุรี   สนับากอ โรงเรียนบา้นบาโงกาเซาะ

19 18474 นางสาวยาวาเฮ  มาแนง ด.ช.มูอาํหมดัลุตฟี  เจะอามะห์ สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

20 13900 นางกษมา  กราซุย ด.ญ.อาซีรีน  กราซุย โรงเรียนบา้นนาํดาํ

21 19654 นางสาวสราญจิต  อินทกาศ ด.ญ.ธญักร  แซ่เง่า ศปบ.จชต.

22 12385 นางสาวมนสัว ี มณีสวสัดิ ด.ญ.พิมพพิ์ชชา   มณีสวสัดิ โรงเรียนบา้นกาหยี

23 14985 นางสาวกนิษฐา    คงธนถาวรสกลุด.ญ.ชนชัญช์านนัท ์ คงธนถาวรสกลุ โรงเรียนบา้นปากบางตาวา

24 14986 นายนวมีนทร์   เจาะเอาะ ด.ญ.มิสมีน  เจาะเอาะ โรงเรียนบา้นดอนรัก

25 16412 นางซลัมา  สาและ ด.ญ.นสัรี   สาและ โรงเรียนบา้นดอนรัก

1 11492 นายเมษา  สุวรรณจาํรัส นายเมธิชยั  สุวรรณจาํรัส โรงเรียนบา้นบางทนั

2 12570 นางกญัติมา  สะรี ด.ญ.ซาเรีย  สะรี โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

ประถมศึกษา

2 12570 นางกญัติมา  สะรี ด.ญ.ซาเรีย  สะรี โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

3 12439 นางสาวรัชคติ  ขอ้มงคลอุดม ด.ญ.ณิชกมล  เจะอามิ โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ

4 10490 นางจริยา  อาบู ด.ญ.ตสันีม  อาบู โรงเรียนบา้นดอนนา

5 14189 นางฝาติมะ   อาแว ด.ช.อฟัดอล   อาแว โรงเรียนพฒันศึกษา

6 13507 นางชชัฎาพร    สาระพงษ์ ด.ช.เขมณภทัร  สาระพงษ์ โรงเรียนบา้นมะพร้าวตน้เดียว

7 18834 นายนครินทร์  เดาะหวงั ด.ช.อาริฟ  เดาะหวงั โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

8 19662 นายปัณณทตั  บุญเทียม ด.ช.บวรทตั   บุญเทียม ศปบ.จชต.

9 10482 นางนวลหง   ฉายสุวรรณ์ ด.ช.รัชชานนท ์ ฉายสุวรรณ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

10 17928 นางสาวฟาดีละห์  มีนา ด.ช.มูฮมัหมดัซาฟีอีย ์  ดีสะเอะ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ

11 1406 นายภุชงค ์  นิลประเสริฐ ด.ญ.พรลภสั   นิลประเสริฐ โรงเรียนบา้นดอนนา

1 11702 นางจิราภรณ์   ชูเอิน น.ส.พิชามญชุ ์  สุริยงค์ โรงเรียนบา้นยาบี

2 18773 นางสาวลาตีปะ  สะวี นายอีรฟาน  เจะโมง โรงเรียนบา้นบางทนั

3 10399 นางวาสนา  คลา้ยหนู นายสิรวชิญ ์  คลา้ยหนู โรงเรียนบา้นเกาะหมอ้แกง

4 19909 นางวรีายา  สิบู นายอบัดุลอาฟีร  สิบู โรงเรียนวดัสุวรรณากร

5 15360 นางสาวแวฮามีด๊ะ   โตะตาหยง น.ส.สุมลัลีกะฮ ์ โตะแม โรงเรียนบา้นกาหยี

6 17259 นางฮะสือนะ  มะเซ็ง น.ส.จลัวาตี  มะเซ็ง โรงเรียนศาสน์สามคัคี

7 14720 นายแวสะมาแอ   แวเด็ง น.ส.นีสรินทร์  แวเด็ง โรงเรียนบา้นปะแดลางา

8 13564 นางสุดใจ  จิตรเกลียง น.ส.นิศาชล   จิตราเกลียง โรงเรียนบา้นตลาดนดัคลองขดุ

9 16446 นายอดันาน  แวสามะ น.ส.วดีาด  แวสามะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

มธัยมต้น

มธัยมปลาย



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 11230 นางแวมีเนาะ  แวดอเลาะ นายมูฮมัหมดัอามีน  แวยโูซะ โรงเรียนบา้นค่าย

2 17949 นายมะแอ  มะสะ นายอมันาน  มะสะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี

3 15573 นางจินดา    จิตมานะ นายภาณพงศ ์ จิตมานะ โรงเรียนบา้นยาบี

4 13672 นายเชาวน์เพชร  เจ๊ะสอเหาะ นายเอาฟา    เจ๊ะสอเหาะ สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

5 17245 นางวาสนา  ทวกีาญจน์ นายธนบดี  ทวกีาญจน์ โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ

6 12428 นายยโูซะ  สาแม น.ส.ยาสมี  สาแม โรงเรียนบา้นปากบางตาวา

7 17902 นางมาลี  เกือขาํ น.ส.ณฐัณิชา  บวัสิน โรงเรียนบา้นบางราพา

8 14727 นายกนกพล   หิรัญวริิยะ น.ส.รุจาภา   หิรัญวริิยะ โรงเรียนรัชดาภิเษก

ระดบั ที เลขทีสมาชิก ชือ-สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18430 นายรอมลี  กาซอ ด.ช.มูฮมัหมดัฟาฮิม   กาซอ โรงเรียนบา้นปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

2 15718 นางไซนุง    วายี ด.ช.นิมูฮมัหมดั   วายี โรงเรียนบา้นกลาง

3 13873 นางสาวรอฆายะ    สาแมง ด.ช.ฮาฟีซุดดีน   สาแมง โรงเรียนบา้นพอ่มิง

อุดมศึกษา

หน่วยอาํเภอปะนาเระ

ก่อนประถม 3 13873 นางสาวรอฆายะ    สาแมง ด.ช.ฮาฟีซุดดีน   สาแมง โรงเรียนบา้นพอ่มิง

4 15245 นางรอสือน๊ะ   แกะซิ ด.ช.บดัรุล   เจ๊ะเตะ๊ โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ

5 19670 น.ส.แวฟารีดะห์  แวดาโอะ ด.ช.ชารีฟ   แปเฮาะอีเล โรงเรียนบา้นบางหมู

1 17658 นางสาวมาเรีย  ดอมะ ด.ช.อิรฟาน   เปาะเลง็ โรงเรียนบา้นท่าชะเมา

2 14587 นางสาวนูรฮายาตี   ดิเยาะ ด.ญ.อนิษลา   เจะโซะ โรงเรียนบา้นบางหมู

3 15824 นางสาวรูฮายา    ยะเอะ๊ ด.ญ.วริดาณี   กาเจร์ โรงเรียนบา้นบางมะรวด

4 18745 นางอามีเนาะห์  ยาสิง ด.ญ.นูรียะห์   ยาสิง โรงเรียนบา้นราวอ

5 13800 นางมาสีเตาะ   อาบู ด.ญ.ฟิตรี   อาบู โรงเรียนบา้นกลาง

6 18396 นายจกัรี  ทวสุีข ด.ญ.ธีร์จุฑา   ทวสุีข โรงเรียนบา้นคลองตาํ

7 18331 นางสาวตอยยบี๊ะ  เถาะ ด.ช.บซัรูล   ยโูซะ โรงเรียนบา้นคลองตาํ

8 11971 นางสุภาพ  ทองดุลดาํ ด.ช.ฐิติวรัตม ์  ทองดุลดาํ โรงเรียนบา้นปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

9 18430 นายรอมลี  กาซอ ด.ช.มูฮมัหมดัฟะฮมี   กาซอ โรงเรียนบา้นปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

10 11282 นายกฤษกร  จีรัง ด.ช.ธนคุณ   จีรัง โรงเรียนท่าขา้มวทิยาคาร

11 15304 นายพิภพ   รุ่งโรจน์รังสรร ด.ช.พฒันาศกัดิ   รุ่งโรจน์รังสรร โรงเรียนท่าขา้มวทิยาคาร

12 14858 นางสาวซากีนะ   บือราเฮง ด.ญ.วนัดาเวยีร์   มะสาแม โรงเรียนบา้นเคียน

ประถมศึกษา

ก่อนประถม



ระดบั ที เลขทีสมาชิก ชือ-สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 15356 นายเจริญรัตน์   เจ๊ะหมดั ด.ญ.นูรรอยฮาน   เจ๊ะหมดั โรงเรียนบา้นบ่ออิฐ

2 18745 นางอามีเนาะห์  ยาสิง ด.ช.นูรฟาติน   ยาสิง โรงเรียนบา้นราวอ

3 18583 นายเจะบารง  เจะมุ ด.ช.เจะนจัมีย ์  เจะมุ โรงเรียนบา้นท่าชะเมา

4 15372 นางฮานีซะห์    อามะ ด.ญ.นูรอูดา   สาเมาะ โรงเรียนบา้นท่าสู

5 19190 นางสาวปาอีซะห์  จินตรา ด.ญ.ปัฎลีนา   จินตรา โรงเรียนบา้นท่าสู

1 15338 นางสาวฟาราห์นสั   กาซอ น.ส.นซันีน   ดอเลาะ โรงเรียนท่าขา้มวทิยาคาร

2 13841 นางนารีมนั   เตะ๊ นายฮะลิฟ   เตะ๊ โรงเรียนบา้นเคียน

3 13841 นางนารีมนั   เตะ๊ นายซรัวาน   เตะ๊ โรงเรียนบา้นเคียน

4 10959 นายสมพร ทองดุลดาํ นายศุภวฒัน์   ทองดุลดาํ โรงเรียนวดัมหิงษาราม

1 9847 นายสมะแอ   เจ๊ะยอ นายสูรียา   เจ๊ะยอ โรงเรียนบา้นเคียน

2 16849 นางบุปผาวรรณ   อาจณรงค์ นายนิติธร   อาจณรงค์ โรงเรียนวดัมหิงษาราม

3 11080 นายพิชยั  บวัแกว้ น.ส.ณฐักฤตา   บวัแกว้ โรงเรียนวฒิุชยัวทิยา

4 17566 นางอะอีด๊ะ  เบ็ญอะหมสั นายอาลิฟ   เบ็ญอะหมสั โรงเรียนบา้นราวอ

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วยอาํเภอโคกโพธิ

มธัยมต้น

ระดบั ลาํดบัที เลขทสีมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16980 นายสุขเกษม   มูนะ ด.ช.ซยันุลอาบีดีน     มูนะ โรงเรียนบา้นนาคอ้เหนือ

2 15350 นายอบัดุลเลาะ   สะอิ ด.ช.ฟาคิร    สะอิ โรงเรียนบา้นดอนเคด็

3 18140 นางสาวกสัมา  เด็นมูณี ด.ช.ชาฮีม   สามิง โรงเรียนอาซิซสถาน

4 17147 นางสาวอลิษา  สาอิ ด.ช.อลัอาดีฟ     เวาะหลี โรงเรียนบา้นโคกตน้สะตอ

5 19797 นางสาวนิสรีน  สาแลหมนั ด.ญ.นูรอฟันาน    สาเมาะ โรงเรียนอาซิซสถาน

6 16556 นางฮาซีส๊ะ   หวนัหมาน ด.ช.ชามิล     หวนัหมาน สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

7 17338 นายมีนนัเลา๊ะ   แลมอ ด.ญ.ซุฟเฟียนี      แลมอ โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์

8 18572 นายแสงตะวนั  คงศรีจนัทร์ ด.ช.ณฐัยศ     คงศรีจนัทร์ โรงเรียนวดัภมรคติวนั

1 16778 นายอามีนูลเลาะห์   อาลี ด.ญ.อามาล     อาลี โรงเรียนอาซิซสถาน

2 19050 นางสาวรอนียะ๊  ดือเระ ด.ญ.รอยฮาน   สือรี โรงเรียนบา้นโคกตน้สะตอ

3 17214 นางสุวมิล  กลุชมภู ด.ช.อิทธิกร   กลุชมภู โรงเรียนอาซิซสถาน

4 18758 นางโนรีดา  เจะมะ ด.ช.มูฮาํหมดัฮมัดี   มะมิง โรงเรียนบา้นท่าเรือ

5 13933 นายมะนาเซ  สาและ ด.ช.อซัฮรั     สาและ โรงเรียนอาซิซสถาน

6 13933 นายมะนาเซ  สาและ ด.ญ.อนิส     สาและ โรงเรียนอาซิซสถาน

ประถมศึกษา

หน่วยอาํเภอโคกโพธิ

ก่อนประถม



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

7 13233 นายมะหามะสะปูดิง  อาแว ด.ช.นจัมี    อาแว โรงเรียนอาซิซสถาน

8 15063 นายเจะนูย ี  มะ ด.ช.มูฮมัหมดัตอฮา    มะ โรงเรียนอิสลามสามคัคี 

9 19908 นางสาวรานีเราะ  มามุ ด.ญ.อามีเนาะ     สนิง โรงเรียนบา้นดอนเคด็

10 19419 นางสาวกมลพรรณ  เจริญผล ด.ช.ธนกฤต   สยามพนัธ์ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 

11 13738 นางสาวสาอีดะห์    อาบูบากา ด.ช.เนาฟาล    หะยลีาเตะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

12 16980 นายสุขเกษม   มูนะ ด.ช.มูฮาํหมดัอสัมีน   มูนะ โรงเรียนบา้นนาคอ้เหนือ

13 19798 นายมูฮมัหมดัรอมี  โตะ๊เจ๊ะ ด.ญ.อสัตีรา   โตะ๊เจ๊ะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

14 19926 นางสาวกมลวรรณ  ขาวพิมล ด.ญ.ธนฏัฐา      แพทยรั์ตน์ โรงเรียนวดัมะกรูด

15 14000 นางสุชีรา   มุกดารัตน์ ด.ญ.ฐิติชญา    มุกดารัตน์ โรงเรียนวดัมะกรูด

16 14000 นางสุชีรา   มุกดารัตน์ ด.ช.ปุญณพฒัน์    มุกดารัตน์ โรงเรียนวดัมะกรูด

17 18572 นายแสงตะวนั  คงศรีจนัทร์ ด.ช.จิรภทัร    คงศรีจนัทร์ โรงเรียนวดัภมรคติวนั

18 19050 นางสาวรอนียะ๊  ดือเระ ด.ญ.อามีรา     สือรี โรงเรียนบา้นโคกตน้สะตอ

19 18838 นางวรรณา  วฒันกลุ ด.ญ.ณฏัฐพชัร   วฒันกลุ โรงเรียนบา้นเกาะตา

20 15136 นายธวฒัน์ชยั   นาคบุตร ด.ช.การัณยภาส    นาคบุตร โรงเรียนบา้นควนลงังา

21 15821 นายอิสมะแอ    มอนอง ด.ช.อิฟตีซาน    มอนอง โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

ประถมศึกษา

21 15821 นายอิสมะแอ    มอนอง ด.ช.อิฟตีซาน    มอนอง โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต้

22 19487 นางสาวสารียะ๊  มูนะ ด.ช.วนัตายดีูน   มูนะ โรงเรียนนาวาวทิย์

23 16818 นายอบัดุลคอเลบ็   สาเมา๊ะ ด.ญ.อามีรา    สาเมา๊ะ โรงเรียนบา้นท่าคลอง

24 19228 นางสาวเนตรชนก  ทองจนัทร์ ด.ช.เวชกิสิฐ  ธรรมมา โรงเรียนวดัสุนทรวารี

1 15844 นายแวยโูซ๊ะ   แวสุหลง ด.ญ.ฟาเดีย    แวสุหลง โรงเรียนบา้นโคกโพธิ

2 13930 นายตาร์มิซี  เมาตี ด.ญ.นุรอามาลียา     เมาตี โรงเรียนอาซิซสถาน

3 12090 นางแวนูรือมา  หยงสตาร์ ด.ช.ฮาซนั    หยงสตาร์ โรงเรียนอาซิซสถาน

4 12453 นางซูรีนา  เจ๊ะมิง ด.ญ.ฟาร่า     เจ๊ะมิง โรงเรียนอาซิซสถาน

5 16777 นายมะสารี   อาลีมามะ ด.ญ.สูมยับะห์   อาลีมามะ โรงเรียนอาซิซสถาน

6 12603 นางบลักิส  เจ๊ะโส๊ะ ด.ช.ชารีฟ    เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนบา้นดอนเคด็

7 19946 นางนิตยา  แกว้เขียว ด.ช.ปริญญา   แกว้เขียว โรงเรียนวดัทรายขาว

8 16172 นางสุทิศา  จินดารัตน์ น.ส.โรษิตา     จินดารัตน์ โรงเรียนบา้นลอ้แตก

9 15710 นายมะสายดี   ดาราแม ด.ญ.นซัรินทร์    ดาราแม โรงเรียนวดัภมรคติวนั

10 16445 นางสาวไนละ๊  หะยแีว ด.ญ.ฟาตอนียะห์    หะยแีว โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

11 14525 นายกรีฑา   แก่นจนัทร์ ด.ช.กลวชัร   แก่นจนัทร์ โรงเรียนบา้นป่าบอน

มธัยมต้น



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 12452 นายอดิศกัดิ  ตาเยะ นายอารีฟีน     ตาเยะ โรงเรียนอาซิซสถาน

2 15929 นางสาวแวอามีเนาะ   แวและ นายคอลิค     โอล่า โรงเรียนอาซิซสถาน

3 13190 นางฮายาตี  ดือราแม น.ส.ฟาตีณีย ์   ดือราแม โรงเรียนอาซิซสถาน

4 12448 นางกอมารีเยาะ   เส็นสะนา น.ส.จสัมิน     เส็นสะนา โรงเรียนอาซิซสถาน

5 14053 นายวนิยั    แกว้ลอย นายวรศกัดิ    แกว้ลอย โรงเรียนจิปิภพพิทยา 

6 18467 นายสุริยน  แวดอเลา๊ะ นายอสัรีย ์    สลาํเหม โรงเรียนบา้นท่าคลอง

7 18467 นายสุริยน  แวดอเลา๊ะ นายอาลีฟ  สลาํเหม โรงเรียนบา้นท่าคลอง

8 11696 นางสมพร  แกว้ศรี นายอภิชาติ  แกว้ศรี โรงเรียนวดัภมรคติวนั

1 12090 นางแวนูรือมา  หยงสตาร์ น.ส.แวอฟันาน    หยงสตาร์ โรงเรียนอาซิซสถาน

2 13931 นายมะแซ  ดอเลาะ น.ส.อามานี    ดอเลาะ โรงเรียนอาซิซสถาน

3 13305 นางอาํพรพนัธ์ุ  แกว้ประดบั นายธญภวศิ     แกว้ประดบั โรงเรียนบา้นลอ้แตก

4 13929 นายนูรุดิง  ดือราแม น.ส.นาอีมะห์    ดือราแม โรงเรียนอาซิซสถาน

5 14281 นางระพีพรรณ   สาและ๊หมิน น.ส.ฟาติมา   สาและ๊หมิน โรงเรียนบา้นทุ่งยาว

6 13121 นางกณัหา  หะรัตพนัธ์ นายวชิรพล    หะรัตพนัธ์ โรงเรียนบา้นป่าไร่

7 13572 นางจุฑาทิพย ์ นิลศรี นายนภสินธ์ุ  นิลศรี โรงเรียนสมเด็จหลวงพอ่ทวดฯ

อุดมศึกษา

มธัยมปลาย

7 13572 นางจุฑาทิพย ์ นิลศรี นายนภสินธ์ุ  นิลศรี โรงเรียนสมเด็จหลวงพอ่ทวดฯ

8 8801 นายนสั  สุขจนัทรา น.ส.กษมา    สุขจนัทรา โรงเรียนสมเด็จหลวงพอ่ทวดฯ

9 15625 นางประคอง   ปราชญาวงศ์ นายพงศภคั    ปราชญาวงศ์ โรงเรียนบา้นควนลาแม

10 3923 นายวสิิฏฐ ์ ทองบวั นายปุรธีร์    ทองบวั บ.โครงการฯ เขต 2 

ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 19808 นางสุไรดา  ดือราโอะ ด.ช. มูฮมัหมดั  ดือราโอะ โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

2 20031 นายอบัดุลฮามิด   จะปะกียา ด.ญ. อูมูลยงัซาฟห์ จะปะกียา โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

3 18395 นางสาวซูนยัยะห์  หะยยีนุุ ด.ช. นิรูรซอฟวาน  นิสนิ โรงเรียนบา้นศาลาสอง

4 17172 นางซอบารียะห์  แวมะ ด.ญ. อินอาม  แวมะ โรงเรียนบา้นตน้พิกลุ

5 13422 นางสาวอุศนา   บินอิสริส ด.ช. นิซาบิต  จะปะกียา โรงเรียนบา้นชุมชนบือแน

6 17547 นางสาวยซัมีน  ยานยา ด.ช. อซัรอฟ  ดอรอนี โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

7 18024 นางสาวแวมรีแย   เลาะซา ด.ญ. ฮานาน  หนิทงัสาม โรงเรียนบา้นสายชล

8 17474 นางซามีหยะ๊  ดอเลา๊ะ ด.ช. ซลัซาบีล  ดอเลา๊ะ โรงเรียนบา้นประจนั

9 19882 นางคอยรียะห์  กาซอ ด.ช. อิรฟา  กาซอ โรงเรียนตลาดนดัตน้มะขาม

10 14979 นางอาอีเซาะห์   ยอืงอ ด.ช ฟรุกอน  ยอืงอ โรงเรียนบา้นคางา

หน่วยอาํเภอยะรัง

ก่อนประถม



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

11 14950 นางวรรณี   แซมะแซ ด.ญ. อฟัฮาม  แซมะแซ โรงเรียนบา้นคางา

12 17583 นางสาวซูไรดา  หะยเีตะ ด.ญ. ซิลมีย ์ วาโยสนั โรงเรียนตลาดปรีกี

ก่อนประถม 13 20026 นางสาวสุไวบ๊ะ  หลีหมะ๊ ด.ญ. อาฟรีน  หลีหมะ๊ โรงเรียนชุมชนบา้นวดัอมัพวนาราม

14 19235 นางสาวซาปูเราะห์  ดีนา ด.ช. แวฟิรฮาน  แนแซ โรงเรียนอนุบาลแสงสนัติ

15 18928 นายนุรดิน  อีแตเบ็ง ด.ญ. นูรดีน่า  อีแตเบ็ง โรงเรียนบา้นตน้พิกลุ

16 15449 นายมูฮมัหมดั   แวโดยี ด.ญ. อญัญา  แวโดยี โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

1 16663 นางเฟาซียะห์   เปาะซู ด.ช. นูรุดดีน  เปาะซู โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

2 15606 นายมะรูดิง    บระอาซนั ด.ญ. มูฮฟะห์  บระอาซนั โรงเรียนบา้นบินยา

3 15449 นายมูฮมัหมดั   แวโดยี ด.ญ. นูรอมันี  แวโดยี โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

4 16925 นางลาตีพะห์   หะยเีตะ๊ ด.ญ. นูรอามีรีย  หะยเีตะ๊ โรงเรียนบา้นบากง

5 17157 นางสาวรอฮีหมะ๊  สะอะ ด.ช. อานิส  บือซา โรงเรียนบา้นกาแลสะนอ

6 18247 นางสาวรอวยีะห์  มะทา ด.ช. อิฟฟาน  แพะดี โรงเรียนบา้นอินทนิล

7 15405 นางฟาอีซะห์   ยอีาซา ด.ช. มูฮมัหมดัอามิล  ยอีาซา โรงเรียนบา้นตน้พิกลุ

8 15793 นายแวรอมซี   นิสะนิ ด.ญ. นูรอีมาน  นิสะนิ โรงเรียนบา้นอีบุ๊

9 16271 นายมูฮาํหมดั   แวนิ ด.ช. นสัรี  แวนิ โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ9 16271 นายมูฮาํหมดั   แวนิ ด.ช. นสัรี  แวนิ โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

10 14564 นางคอรีเยาะ   สาํเร ด.ช. คอลดูน  สาํเร โรงเรียนบา้นบราโอ

11 17249 นางสาวนูริลฮานา   ตระกลูรักษา ด.ญ. เกาซรั  ดามูซอ โรงเรียนบา้นบราโอ

12 16967 นางสาวแวรุสนานี  สะดี ด.ช. ฟาอิศ  ดือราเซะ โรงเรียนอนุบาลแสงสนัติ

13 14768 นายหาซนั   บาเหะ ด.ช. ฟิดาอีย ์ บาเหะ โรงเรียนอนุบาลแสงสนัติ

14 17033 นางสาวซูวารีเยา๊ะ  เจะโซะ ด.ช. มูฮมัหมดัดานิช  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบา้นระแวง้

15 17033 นางสาวซูวารีเยา๊ะ  เจะโซะ ด.ช. ดยัยาน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบา้นระแวง้

16 20026 นางสาวสุไวบ๊ะ  หลีหมะ๊ ด.ช. นาบิล  หลีหมะ๊ โรงเรียนชุมชนวดัอมัพวนาราม

17 11571 นางรุจิรา  สะมีแล ด.ญ. วานีตา  สะมีแล โรงเรียนบา้นอินทนิล

18 15068 นางพาซียะห์   อีเสาะ ด.ญ. นิสรา  อีเสาะ โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วทิยาฯ

19 14875 นางต่วนปารีดา   โตะ๊อีแม ด.ญ. ต่วนซีรีน  โตะ๊อีแม โรงเรียนอนุบาลยะรัง

20 15503 นางซูรายา   แวจิ ด.ญ. แวฮาวา  แวจิ โรงเรียนปฏิบติัธรรมมูลนิธิ

21 16002 นางสาวมารีแย    กาซอ ด.ช. อฟัฟาซี  สือแต โรงเรียนบา้นโคกขีเหลก็

22 14014 นายแวมะรูดิน  ยานาย ด.ช. มูฮมัหมดัอามีน  ยานาย โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

23 18065 นางสาวรุสนีดา  เจ๊ะเตะ๊ ด.ญ. ซมัซารีนา  มอลอ โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

24 14119 นายบุสริน   สาอิ ด.ญ. ฟารีดา  สาอิ โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

25 17924 นางฮาสน๊ะ  เจ๊ะอุบง ด.ช. อิคลาศ  เจ๊ะอุบง โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

26 17583 นางสาวซูไรดา  หะยเีตะ ด.ญ. ซารีฟะห์  ดีแม โรงเรียนตลาดปรีปี

ประถมศึกษา



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

27 17020 นางสุมาลา   เบ็ญหวนัสนิ ด.ช. อาร์ฟาน  เบ็ญหวนัสนิ โรงเรียนบา้นละหารยามู

28 14957 นางมาซง   รักษาษร ด.ช. บุญยะมินทร์  รักษาษร โรงเรียนบา้นกระโด

29 14013 นายอบัดุลรอแม  มะยแีต ด.ช. มูฮาํหมดัเนาฟัล  มะยแีต โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

ประถมศึกษา 30 12561 นายอาหะมะ  เวาะเด็ง ด.ญ. ฟัรดา  เวาะเด็ง โรงเรียนบา้นโคกขีเหลก็

31 13126 นายอบัดุลรอหมาน  ปายอ ด.ญ. คอยยบีะห์ ปายอ โรงเรียนบา้นเขาตูม

32 14670 นางชดาภร  บาํรุงวงศ์ ด.ญ. อุษณิษา  บาํรุงวงศ์ โรงเรียนบา้นสายชล

33 17537 นางฟัยรูซ  แสแม ด.ญ. นูรอานีส  แสม โรงเรียนบา้นประจนั

1 18533 นางสาวฟาตีเมาะห์  ปลี ด.ช. กไูบคอล  สาอิ โรงเรียนบา้นเขาตูม

2 16732 นางอาตีก๊อหต ์  ดือเร๊ะ ด.ช. อบัดุลมูฮยัมีน  ดือเร๊ะ โรเงรียนอลัอิสลามียะห์

3 18327 นางนอร์ฮายาตี  เบ็ญอิฟฟัต ด.ช. อบัดุลคอบีร  เบ็ญอิฟฟัต โรงเรียนบา้นคางา

4 15528 นางฮาฟซีูยาห์   มะลี ด.ช. ฟาฎีล  มะลี โรงเรียนบา้นกระโด

5 14119 นายบุสริน   สาอิ ด.ญ. ฟาติน  สาอิ โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

6 17172 นางซอบารียะห์  แวมะ ด.ญ. นูรอมัาน  แวมะ โรงเรียนบา้นตน้พิกลุ

7 13891 นางฮาบีบ๊ะ  ปราปง ด.ญ. นุรฟาร์เดีย  ปราปง โรงเรียนบา้นตน้พิกลุ

8 17548 นางสาวฮามีด๊ะ  อาบู ด.ญ. นูรบาสหมะ๊  กาซา โรงเรียนบา้นอินทนิลมธัยมต้น 8 17548 นางสาวฮามีด๊ะ  อาบู ด.ญ. นูรบาสหมะ๊  กาซา โรงเรียนบา้นอินทนิล

9 16000 นางซาบารียะห์    ดือราซอ ด.ญ. บซัลาอ ์ เจะเลาะ โรงเรียนบา้นระแวง้

10 12075 นายประพนัธ์  เจ๊ะอูมา น.ส. ฮยัฟา  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบา้นระแวง้

11 14918 นายอาแว    ยามูสะนอ ด.ญ. อาอีซะห์  ยามูสะนอ โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ

12 16663 นางเฟาซียะห์   เปาะซู ด.ญ. นูรฟาฎีมะฮ ์ เปาะซู โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

13 16382 นางฮาซียะห์  กาแบ ด.ญ. อิฮซ์าน กาแบ โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

14 12561 นายอาหะมะ  เวาะเด็ง ด.ช. วลิดาน  เวาะเด็ง โรงเรียนบา้นโคกขีเหลก็

15 14270 นางรอซีดะห์   มะมิง ด.ช. รอมฏอน  มะมิง โรงเรียนบา้นประจนั

1 15545 นายอาลียะ๊    ดือเระ น.ส.ตสันีม    ดือเระ โรงเรียนบา้นกาแลสะนอ

2 17364 นางสาวมาศลีนา   สานา น.ส.อีสตีฟา   สานา โรงเรียนบา้นศาลาสอง

3 11548 นายอิสมาแอ  กาซอ น.ส.นาเดียร์  กาซอ โรงเรียนบา้นศาลาสอง

4 13393 นายยาการียา    เจ๊ะเฮง น.ส.ฟิรดาว เจ๊ะเฮง โรงเรียนตน้พิกลุ

5 13650 นางสาวรอกีเยาะห์  ดือเระ นายสุดิรมาน มูนิ โรงเรียนบา้นกรือเซะ

6 18013 นางสาวมารีนา  หะยอีาแว น.ส.นซัมีนี สาเมา๊ะ โรงเรียนสะนอพิทยาคม

7 13702 นางแวซง  กาซอ น.ส.อาวาตีฟ เจ๊ะแต โรงเรียนชุมชนบา้นพงสตา

8 13659 นางไซนะ  สาหะ น.ส พฎันี  สาหะ โรงเรียนบา้นตน้พิกลุ

9 16382 นางฮาซียะห์  กาแบ น.ส.ฟารัซ กาแบ โรงเรียนชุมชนบา้นสะนอ

มธัยมต้น

มธัยมปลาย



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 13702 นางแวซง  กาซอ นายมูฮมัมดัลุฏฟี เจ๊ะแต โรงเรียนชุมชนบา้นพงสตา

2 13263 นางสายสุดา  เจ๊ะแล นายอารฟีร  เจ๊ะแล โรงเรียนชุมชนบา้นพงสตา

3 8904 นางแวสารีฟ๊ะห์  แวหะมะ น.ส.วนัอสัรา   แวหะมะ โรงเรียนชุมชนบา้นพงสตา

4 19207 น.ส.อะแอเส๊าะ  หะยปีะดอเฮง น.ส นดา  สะแปอิง โรงเรียนอนุบาลแสงสนัติ

5 14923 นางปาตีเมาะ   สุนทรมาลาตี น.ส.ฟัสซีรีน   สุนทรมาลาตี โรงเรียนตลาดนดับาซาเอ

6 15532 นางไซหมะ๊    สามะ นายอนัวา    สามะ โรงเรียนบา้นกาแลสะนอ

7 13659 นางไซนะ  สาหะ นายอิรฟาน  สาหะ โรงเรียนตน้พิกลุ

8 14066 นางอาซียะ   ปูซู น.ส.โณฌยัฬาอ ์สาและอารง โรงเรียนบา้นอีบุ๊

ระดบั ที เลขทีสมาชิก ชือ - สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16751 นายซูรัยเด็ง   ดารอเฮง ด.ช.ชามิล  ดารอเฮง โรงเรียนบา้นกระเสาะ

2 18010 นางสาวมารียะห์  สะแม ด.ญ.อญัญา  สือแม โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

3 18319 นางมารียะห์  กาโบะ ด.ช.มูฮาํหมดัอาซซาม  กาโละ โรงเรียนบา้นสมาหอ

4 17302 นายซอเฟร  สาแม ด.ญ.อินซอฟ  สาแม โรงเรียนอิสลามพฒันา

5 18528 นางสาวอานีซ๊ะ  เตมะ ด.ช.อชัรอฟ  ดือราแม โรงเรียนบา้นบูเกะกงุ

หน่วยอาํเภอมายอ

ก่อนประถม

อุดมศึกษา

5 18528 นางสาวอานีซ๊ะ  เตมะ ด.ช.อชัรอฟ  ดือราแม โรงเรียนบา้นบูเกะกงุ

6 15363 นางสาวคอดีเยา๊ะห์    วาจิ ด.ช.มุมินทร์  วาโด โรงเรียนบา้นราวอ

7 17607 นายเรวฒัน์  สะราเซะ ด.ช.อิฟติฮาล  สะราเซะ โรงเรียนบา้นนาํใส

8 18117 นายประพนัธ์  จนัทร์คง ด.ญ.อิมญาดา  จนัทร์คง โรงเรียนอิสลามศาสน์วทิยา

9 19448 นางสาวรอมีซะห์  เจะโด ด.ช.อฟัวนั  สาหะ โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

1 19169 นางยามีละ๊  โซ๊ะซูมะ ด.ช.ซาฟิล  โซ๊ะซูมะ โรงเรียนบา้นเกาะจนั

2 18918 นางสาวนูรอยันี  วาเตะ๊ ด.ญ.นจัญมี์  สาเมาะ โรงเรียนบา้นบูเกะกงุ

3 18035 นางยารอดะ  วายา ด.ญ.ฮานีฟ  สายสะอิด โรงเรียนบา้นคลองชา้ง

4 18166 นายราเชนทร์  ปานเส็น ด.ช.ณฐันนท ์ ปานเส็น โรงเรียนบา้นปาลสั

5 17463 นางสาวสาริยะ๊  สาแมง็ ด.ญ.อิบติชาม   อูมา โรงเรียนบา้นลางสาด

6 16339 นายอาย ุ   วาเยง็ ด.ญ.อาซีกีน  วาเยง็ โรงเรียนบา้นตรัง

7 18918 นางสาวนูรอยันี  วาเตะ๊ ด.ช.บิซรูน  สาเมาะ โรงเรียนบา้นบูเกะกงุ

8 10621 นายอบัดุลบาเสร์  มะแซ ด.ช.มูฮาํหมดัฟาดิล  มะแซ โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

9 19163 นางนาอีมะฮ ์ อาแด ด.ญ.รอยฮาน  อาแด โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี

10 17448 นางสาววารุณี  เจ๊ะเคะ๊ ด.ญ.นูรฟาตีฮะฟ์  เจะยะ โรงเรียนบา้นเกาะจนั

11 14824 นางมารียมั   ดือราขาเดร์ ด.ช.นูรอฟัฟาน  ดือดาขาเดร์ โรงเรียนบา้นกวูงิ

12 17476 นางสาวอาซียะ๊  ซง ด.ช.อาดิล  สามะ โรงเรียนบา้นนาํใส

13 17362 นางวาฮีด๊ะห์   วายา ด.ญ.นสัรีน  วายา โรงเรียนบา้นเขาวงั

14 20171 นางสารีป๊ะ  สาวตี ด.ญ.อารดา  ตาเละ โรงเรียนอิสลามศาสน์วทิยา

ประถมศึกษา

ก่อนประถม



ระดบั ที เลขทีสมาชิก ชือ - สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 15854 นางสาราณีย ์   หะยมีะลี ด.ญ.นจัญวา  หะยมีะลี โรงเรียนบา้นกระเสาะ

2 17671 นางนูรฮูดา  มาหิและ ด.ช.นศัรูลเลาะห์  เจะสนิ โรงเรียนบา้นบูเกะกงุ

3 14140 นางซาลีนา    เจะและ ด.ญ.นจัมี  เจะและ โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

4 14606 นายอบัดุลเราะมาน  ปาโฮะ ด.ช.อฮัหมดัชามิล  ปาโฮะ โรงเรียนบา้นบาตะกโูบ

5 17234 นางสาวผรีูยะ๊  แมเ้ราะ ด.ญ.นูรุลฮาบีบี  เจ๊ะมะ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

6 17222 นายอาหะมะ  เวาะผา น.ส.ณูรลยัลา  เวาะผา โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

7 16227 นายซยัดีย ์   สามะอาลี ด.ช.ฮานิฟ  สามะอาลี โรงเรียนบา้นดูวา

8 18969 นางสาวกานีลา  เจะหนิ ด.ช.อารอฟัต  กียะ โรงเรียนบา้นลางสาด

9 13722 นายสะรี     สะนิ ด.ญ.วนันสันีน  สะนิ โรงเรียนบา้นราวอ

1 18083 นางสาวนูรีนา  ดะเยา๊ะ น.ส.นูรฬาญาน  หาดง โรงเรียนบา้นกวูงิ

2 11934 นางไรตง  มามะ นายอิรฟาน  มามะ โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

3 15361 นางอศัมะ   บารู น.ส.ริฟฮาน  มาหามะ โรงเรียนบา้นราวอ

4 11154 นายสุเดช  ชืนบาน น.ส.ศุภนารี  ชืนบาน โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

5 14748 นางวลิาสินี   เจะโด น.ส.ดามียา  เจะโด โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

6 13055 นายมานิตย ์ บินพนัทอง น.ส.ธิญาดา  บินพนัทอง โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

มธัยมปลาย

มธัยมตน้

6 13055 นายมานิตย ์ บินพนัทอง น.ส.ธิญาดา  บินพนัทอง โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน

1 11934 นางไรตง  มามะ นายฮาริส  มามะ โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

2 13444 นางจุรีรัตน์  รักขพนัธ์ น.ส.ปทิตตา  รักขพนัธ์ โรงเรียนมายอ (สถิตยภู์ผา)

3 8601 นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร นายรินทร์ดนยั  พงษเ์ดชวฒันาพร โรงเรียนมายอ (สถิตยภู์ผา)

4 17222 นายอาหะมะ  เวาะผา น.ส.ณูรฮาญาตี  เวาะผา โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

5 11934 นางไรตง  มามะ น.ส.นสัรี  มามะ โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคี

ระดบั ที เลขทีสมาชิก ชือ - สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16768 นางสาวฐิติกานต ์ ปานแกว้ ด.ญ.ณฐิัดา  มุทาพร โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

2 15872 นางอมรรัตน์  ไทรเมือง ด.ญ.บุญญาพร  ไทรเมือง โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

1 15371 นางยาวตีา้   โนะ ด.ช.ชากิร  โนะ โรงเรียนบา้นตนัหยง

2 16936 นางรุจิราภา  ตาสุธรรม ด.ญ.กมลชนก  ตาสุธรรม โรงเรียนบา้นตนัหยง

3 16768 นางสาวฐิติกานต ์ ปานแกว้ ด.ญ.นพรัตน์   มุทาพร โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

4 14155 นางเบญจมาศ   วภูิษิตวรกลุ ด.ญ.มณัฑิตา  วภูิษิตวรกลุ โรงเรียนวดัป่าสวย

5 13398 นางโยวารียะ๊    ตาเละ ด.ญ.มยัซูรี  ตาเละ โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

6 13699 นางมายดีะห์   สาและ ด.ญ.นิสรีน  สาและ โรงเรียนบา้นคูระ

ประถมศึกษา

อุดมศึกษา

หน่วยอาํเภอแม่ลาน

ก่อนประถม



ระดบั ที เลขทีสมาชิก ชือ - สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 14019 นางละมยั   ซุนหลี ด.ช.เกียรติกลุ  ซุนหลี โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

2 13584 นางอุไรวรรณ  แกว้ลอย ด.ญ.ขวญัสุดา  แกว้ลอย โรงเรียนบา้นวงักวา้ง

3 15371 นางยาวตีา้   โนะ ด.ญ.นาเดีย  โนะ โรงเรียนบา้นตนัหยง

4 14155 นางเบญจมาศ   วภูิษิตวรกลุ ด.ญ.ธนัยชนก  วภูิษิตวรกลุ โรงเรียนวดัป่าสวย

1 15698 นางฮากิมะ๊    ดะแซสาเมาะ นายอิมรอน  ดะแซสาเมาะ โรงเรีนอะห์มาดีวทิยามูลนิธิ

2 13398 นางโยวารียะ๊    ตาเละ นายมุสตากีม  ตาเละ โรงเรียนบา้นควนแปลงงู

1 15698 นางฮากิมะ๊    ดะแซสาเมาะ น.ส.อาลีมะห์  ดะแซสาเมาะ โรงเรีนอะห์มาดีวทิยามูลนิธิ

2 11575 นายธนาศกัดิ  พรหมนิมิตร น.ส.คีตภทัร  พรหมนิมิตร โรงเรียนบา้นตน้โตนด

ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 19793 นางสุไรบะ๊  กรุูง ด.ช.มูฮาํหมดัไซฟู  มะเซ็ง โรงเรียนบา้นชะเมาสามตน้

2 17168 นางฐาปนี  สุขเกษม ด.ช.ธนนัชยั  สุขเกษม โรงเรียนบา้นช่องแมว

3 17729 นางสุนิสา  กลุมณี ด.ญ.เบญญาภา  กลุมณี โรงเรียนบา้นช่องแมว

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วยอาํเภอสายบุรี

มธัยมตน้

3 17729 นางสุนิสา  กลุมณี ด.ญ.เบญญาภา  กลุมณี โรงเรียนบา้นช่องแมว

4 14879 นางนูรมา  ยซูง ด.ญ.ฌุอาร์  ยซูง โรงเรียนบา้นมะนงัดาลาํ

5 14454 นางสาวอายียะ    มูซอ ด.ช.อรักอม   ยโูซะ โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส (เสาร์อุทิศ)

6 18571 นางสาวซูมยัยะห์  สะแลแม ด.ช.ซุลฟากสั  สะแลแม โรงเรียนสายบุรีแจง้ฯ (อ.สายบุรี)

7 15521 นางรอหานี   เจะซอ ด.ช.นาดิม  เจะซอ โรงเรียนสายบุรีแจง้ฯ (อ.สายบุรี)

8 18293 นายพาริด  เจะแว ด.ญ.อยัซะห์  เจะแว โรงเรียนบา้นบือเระ

1 17627 นางสาวอรัวาย ์ มะโซะ ด.ช.ซิกกรู  อาแวกะจิ โรงเรียนบา้นบางเก่า

2 13811 นางสาวนูรีซนั     ราแดง ด.ช.ฮาฟีล  อาแวกะจิ โรงเรียนบา้นกะลาพอ

3 16198 นายสิทธิพงษ ์ สม้เกิด ด.ญ.ชญานิศ  สม้เกิด โรงเรียนบา้นกะลาพอ

4 17350 นางสาวนูรฮายาตี  มะมิง ด.ช.ฟาอาร์ด   แวยโูซะ โรงเรียนบา้นแซะโมะ

5 14454 นางสาวอายยีะ    มูซอ ด.ญ.อรัวาน  ยโูซะ โรงเรียนชุมชนวดัถมัภาวาส (เสาร์อุทิศ)

6 17363 นางรอฮนันา  เจ๊ะเลาะ ด.ญ.อุลญา  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบา้นปายอ

7 13050 นายสุวทิย ์ หวดัแท่น ด.ญ.วนัฬฎลา  หวดัแท่น โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง

8 17190 นายอิสามะแอ  มูบิง ด.ช.อิห์ซาน  มูบิง โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง

9 14954 นางสาวพารีดะห์    ดอเลาะ ด.ช.อานสั  แตมามุ โรงเรียนศาสนศึกษา

10 14879 นางนูรมา   ยซูง ด.ช.รุฟัยฎ ์ ยซูง โรงเรียนบา้นมะนงัดาลาํ

ก่อนประถม

ประถมศึกษา



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

11 13574 นายอาํนาจ  เกา้เอียน ด.ญ.อธิชา  เกา้เอียน โรงเรียนบา้นบาโงยอืริง

12 17395 นางคูไซปะห์   วาและ ด.ช.วซีาม  วานิ โรงเรียนบา้นตะบิ ง

13 12131 นางสาวโสรยา   กาํไลแกว้ ด.ญ.ศิรภสัสร  กาํไลแกว้ โรงเรียนสายบุรีแจง้ฯ 

14 20074 นางต่วนสาลมา  เหาะนะ ด.ญ.นูรอยัฟา  มะ โรงเรียนบา้นบาโงยอืริง

15 18258 นางซลัมียะห์  แวอุเซ็ง ด.ญ.มุชริฟะฮ  บินอศัมะอี โรงเรียนบา้นโตะบาลา

16 17819 นางสาวสุไรดา  ดาละเลง็ ด.ช.มูฮมัหมดักดัดาฟี  ตาเละ โรงเรียนบา้นเตราะหกั

1 17089 นางอสัมานี  สาและ ด.ช.มูฮมัหมดัซอฟดรั  สาและ โรงเรียนบา้นตะบิ ง

2 12313 นายสมพงษ ์ มะนอ ด.ญ.นาดีญา  มะนอ โรงเรียนบา้นทุ่งเดจ็

3 16198 นายสิทธิพงษ ์ ส้มเกิด ด.ช.กนัตพงศ ์ ส้มเกิด โรงเรียนบา้นกะลาพอ

4 16175 นางอนัชนา  เจ๊ะเล๊าะ ด.ญ.อนีส  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบา้นจ่ากอง

5 17869 นางรุสลีฮา  สะตา ด.ช.มุคลิศ  สะตา โรงเรียนบา้นป่าม่วง

6 18999 นางสาวอาตียะห์  ดาโอะ ด.ช.ฟาอิซ  สาแม โรงเรียนบาํรุงมุสลีมีน

7 10293 นายพรรษา  ขวญัดี ด.ช.ธญัพิศิษฐ  ขวญัดี ร.ร.ชุมชนบา้นละหารมิตรภาพที 113

1 15422 นางสาวซูไฮลา    อาลี น.ส.ซูไฮนี  ฮะ โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง

มธัยมต้น

ประถมศึกษา

1 15422 นางสาวซูไฮลา    อาลี น.ส.ซูไฮนี  ฮะ โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง

2 11328 นางสุดารัตน์  สองฉวั น.ส.กนกนิภา  สองฉวั โรงเรียนบา้นทุ่งคลา้

3 13510 นางยาวาเฮ   หะยีมะสาอิ นายฮซีฟ  หะยีมะสาอิ โรงเรียนบา้นลานชา้ง

4 12538 นางสุรินดา  ดือเร๊ะ น.ส.กลุยา  มาหามะ โรงเรียนบา้นแชะโมะ

5 19456 นางไซนบั  สามะเดง็ นายซุลกอรนยัน์  แซะหน๊ะ โรงเรียนบา้นชะเมาสามตน้

6 12284 นางสุวิมล  มะสาและ นายอฟันนัท ์ มะสาและ สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

1 13667 ส.ต.ต.สูกีฟลี  ดือรามะ น.ส.ณสัลีมินทร์  ดือรามะ โรงเรียนบา้นแชะโมะ

2 13753 นายฮาแว    โตะยาแล น.ส.อามีนี  โตะยาแล โรงเรียนบาํรุงมุสลีมีน 

3 14776 นายหาเซ็ง   วามะ นายซุลฟา  วามะ โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง

4 12538 นางสุรินดา  ดือเร๊ะ น.ส.กลุวานีย ์ มาหามะ โรงเรียนบา้นแชะโมะ

5 14314 นางสุณี   แวสะมาแอ นายแวอานสั  แวสะมาแอ โรงเรียนบา้นโตะบาลา

6 14526 นางโสภา   หงะหงอ น.ส.อิสตินนา  ปาทาน โรงเรียนบา้นทุ่งกินนร

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 17610 นางสาวเจะฮานี  สือแม ด.ญ.สิรินทร์    กาเซ็ง โรงเรียนบา้นอุแตบือราแง

2 16185 นางสุพตัรา  อนุศาสนบุตร ด.ญ.ซีรีน    สูเด็ง โรงเรียนบา้นมะแนดาแล

1 19971 นางสาวฟาดียะห์  เสาะหมาน ด.ญ.อกัลีมา    ปอสา โรงเรียนบา้นกะรุบี

2 12746 นายมะรอพี  สะแม ด.ช.มุมีน    สะแม โรงเรียนบา้นบาโงยอืแบ็ง

3 18690 นายมะหะหมดัสุกรี  อีซอ ด.ญ.นูรมาเดีย    อีซอ โรงเรียนบา้นอุแตบือราแง

4 19410 นางนิฮานีตา  ปาแย ด.ญ.นิฟัรฮา    ปาแย โรงเรียนบา้นตะโละดือรามนั

5 13656 นางสาวต่วนซาวยีะ  ตงคอเมา ด.ช.นิอบัดุลมูฮยัมีน    ยาพา โรงเรียนบา้นบาโงยอืแบ็ง

6 19971 นางสาวฟาดียะห์  เสาะหมาน ด.ช.มูฮมัหมดัซีฮาม   ปอสา โรงเรียนบา้นกะรุบี

7 12744 นางสาวนูรีดา  และซา ด.ญ.อาลิชมีร์    หะแว โรงเรียนบา้นปล่องหอย

1 15623 นางอานีซาร์    เจ๊ะฮะ ด.ญ.ฟิรดาวส์   เจ๊ะฮะ โรงเรียนบา้นวงักะพอ้"เพียรฯ"

2 19971 นางสาวฟาดียะห์  เสาะหมาน ด.ช.เตาฟิก    ปอสา โรงเรียนบา้นกะรุบี

3 11685 นางสากิยา  จาแม ด.ญ.นูรนาเดีย   จาแม โรงเรียนบา้นมะกอ

1 18712 นางฟาตอนะห์  นิเดร์ นายอฟัฮมั   วาจิ โรงเรียนบา้นอุแตบือราแง

2 20071 นางรอนียะห์  ซาเบ๊ะ ด.ช.วลิดาน   อาแว โรงเรียนบา้นมือลอ (มะอาแดฯ)

1 8170 นายนูเซ็ง  เจะบู น.ส.มุนซีเราะ    เจะบู โรงเรียนบา้นกะรุบี

ประถมศึกษา

มธัยมต้น

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วยอาํเภอกะพ้อ

ก่อนประถม

1 8170 นายนูเซ็ง  เจะบู น.ส.มุนซีเราะ    เจะบู โรงเรียนบา้นกะรุบี

2 8170 นายนูเซ็ง  เจะบู นายมูฮาํหมดัเดียร์ซนั    เจะบู โรงเรียนบา้นกะรุบี

ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 16143 นายพิชญะ    บุญสนอง ด.ช.พิชชานนท ์     บุญสนอง โรงเรียนบา้นปลกัแตน

2 19562 นางสาวนูรอาซีกีณ  ฮะมะ ด.ญ.วจิญด์าน    อาเลง็ โรงเรียนบา้นปลกัแตน

1 16252 นางมุมีนะห์  ดอเลาะ ด.ช.มูฮมัหมดัเฟาวาส  ดีเยาะ โรงเรียนบา้นรังมดแดง

2 13668 นางเภาซะห์  ซิมา ด.ช.อมัซรั   ซิมา โรงเรียนโคกนิบง

3 13668 นางเภาซะห์  ซิมา ด.ญ.นูรอาเบีย   ซิมา โรงเรียนโคกนิบง

4 14873 นางพจนีย ์   สุรีย์ ด.ญ.ณฐัณิชา    สุรีย์ โรงเรียนวดัสารวนั

5 18902 นางปัทมา  ยายิ ด.ช.ฟัรฮาน    ยายิ โรงเรียนไมแ้ก่นกิตติวทิย์

6 14309 นายมูหาํหมดัตอฮา   อาแด ด.ช.ฟิรเดาซ์   อาแด โรงเรียนบา้นปลกัแตน

1 17061 นางมารียานี  มะทา ด.ญ.วาเดีย    มะทา โรงเรียนบา้นกระจูด

2 16252 นางมุมีนะห์  ดอเลาะ ด.ญ.นูรุลฮูดา    ดีเยาะ โรงเรียนบา้นรังมดแดง

3 13674 นายกวูารี  ลอมา ด.ญ.กอูซันา    ลอมา โรงเรียนไมแ้ก่นกิตติวทิย์

4 13668 นางเภาซะห์  ซิมา ด.ญ.นูรชานีย ์    ซิมา โรงเรียนโคกนิบง

1 14975 นางสาวยารอดะห์   เจะเลาะ น.ส.ฟาติน    มะเซ็ง โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง

2 14869 นางอนุสรา   แดงเตม็ ด.ญ.สิริวมิล    แดงเตม็ โรงเรียนวดัโชติรส

อุดมศึกษา 1 5861 นายอมัรัน  แวหะมิ นายนสัรูดีน    แวหะมิ บ.โครงการฯ เขต 3 

ประถมศึกษา

มธัยมต้น

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วยอาํเภอไม้แก่น

ก่อนประถม



ระดบั ที เลขทีสมาชิก ชือ  - สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 15125 นางสาวสุคณธ์   สวสัดี ด.ญ.หทยักานต ์  งามสนอง เทศบาลเมืองปัตตานี

1 19302 นางสาวอมัพิกา  คณานุรักษ์ ด.ญ.มนพร   คณานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4

2 19026 นางนิโลบล  รุมภกัดี ด.ญ.เพญ็พิชชา  รุมภกัดี โรงเรียนเทศบาล 4

3 16050 นางอิสฟาฮานี ศรีตุลาการ ด.ช.มูฮาํหมดัอิซซุดีน ศรีตุลาการ โรงเรียนเทศบาล 1

4 17851 นางสาวนูรอยันี  เจ๊ะซามะ ด.ช.นิอฟัฟาน   อาแว โรงเรียนเทศบาล 2

5 14133 นางวลยัพร   สุวรรณยหุะ ด.ญ.ปินชนก   ชยัรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5

มธัยมต้น 1 19481 นางชณฐัดา  แก่นแกว้ ด.ช.กิตติภพ   แก่นแกว้ โรงเรียนเทศบาล 5

1 16428 นางจนัทนา  หยดีาโอะ น.ส.นุสรีนา   หยดีาโอะ โรงเรียนเทศบาล 5

2 10108 นายปัญญา  เทพเฉลิม นายอธิชน   เทพเฉลิม เทศบาลเมืองปัตตานี

3 10137 นางนุชเนตร  รัตนนวน นายอฏัฐารมณ์   รัตนนวน โรงเรียนเทศบาล 1

1 16426 นางไพรินทร์  บุญพลอย นายพทัธรพล   เจ๊ะเตะ๊ โรงเรียนเทศบาล 5

2 10012 นางปิยะภรณ์  ดว้งตุด นายปัญญาวฒิุ   ดว้งตุด โรงเรียนเทศบาล 5

3 13321 นางสวรส  สุวรรณขาว น.ส.ปวริศา   สุวรรณขาว โรงเรียนเทศบาล 2

4 12441 นางภคัภร   อาจณรงค์ นายแท่นทอง   อาจณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2

อุดมศึกษา

หน่วยเทศบาลเมือง

ประถมศึกษา

มธัยมปลาย

4 12441 นางภคัภร   อาจณรงค์ นายแท่นทอง   อาจณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2

ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18776 นางอาซีซ๊ะ  ยหีะมะ ด.ช.อบัดุลการีม     ยหีะมะ โรงเรียนบา้นมะนงัยง

2 19267 นางฮามีดะห์  วาหลง ด.ญ.อาอีซะห์     วาหลง โรงเรียนตะโละแมะนา

1 17862 นางสาปีนะ  ยโูซะ ด.ช.มูฮมัหมดัอนีส    ตาฮา โรงเรียนภกัดีวทิยา 

2 14756 นางพารีดา   เฮาะมะ ด.ญ.ริฟฮาน   เฮาะมะ โรงเรียนบา้นมะนงัยง

3 15513 นายอาํนวย    พรหมดาํ ด.ช.นราวญิ    พรหมดาํ โรงเรียนบา้นตือเบาะ 

4 19509 นางสาวยามีละห์  มานะ ด.ช.มูซอฟฟะห์   หนูแสน ร.ร.บา้นเขาดิน

5 16197 นายวนัอิมรอน  มะนิซอ ด.ช.วนัอิคลาส   มะนิซอ โรงเรียนบา้นเขาดิน

1 14778 นางนาติยา  ขาฆี ด.ญ.นูรฟาติน    ขาฆี โรงเรียนพระราชประสงค ์

2 15424 นางเพาริยา    นิเร๊าะ ด.ช.รุซกี    นิเร๊าะ โรงเรียนบา้นตือเมาะ

3 17028 นางนูรีหยะ๊  เจ๊ะซอ ด.ช.มูญาฮิด      มาหลง ร.ร.บา้นนาํดาํ

1 17862 นางสาปีนะ  ยโูซะ น.ส.อาฟีฟะด ์  ตาฮา โรงเรียนภกัดีวทิยา

2 16074 นางนิโซเฟียร์    กแูม นายวนัมูฮมัหมดัอามีน   กแูม โรงเรียนบา้นมะนงัยง

3 8916 นายตอเละ เจ๊ะหลง ด.ช.รุสมี   เจะหลง โรงเรียนตะโละแมะนา

1 13573 นางฟารีน๊ะ  หวัเมือง นายเจฟฟรี   หวัเมือง โรงเรียนบา้นพิเทน

2 17862 นายอดุล  มาปะ นายฮูซาม   มาปะ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม

มธัยมปลาย

อุดมศึกษา

หน่วยอาํเภอทุ่งยางแดง

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มธัยมต้น



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 15046 นางสาวรุสนีย ์  มะดีเยาะ ด.ญ.ต่วนฟาเดียร์   โตะ๊โซ๊ะ กศน.อาํเภอมายอ

2 18821 นางสาวสุไรญา  วาโซะ ด.ช.อลีฟ   มิง กศน.อาํเภอมายอ

3 19815 นางสาวอาอีด๊ะ  สาและ ด.ญ.ซาเดียร์   ตาเยะ กศน.อาํเภอมายอ

4 16562 นางสาวรอฮานา   หะยแียนา ด.ช.ซาบิล   บือแน กศน.อาํเภอมายอ

5 17829 นางสาวฮาสนะห์  มูสอ ด.ช.อนัดาลีฟ   โนะ กศน.อาํเภอมายอ

6 19827 นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ ด.ช.มูฮาํหมดัอามีร   อาเก๊ะ วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

7 16960 นางสาวนิสรีน  มูละ ด.ญ.นูรซนัซาบีล   สามะ กศน.อาํเภอแม่ลาน

1 15676 นายมะนอ    มามะ ด.ช.รพีภทัร   มามะ วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี

2 16245 นางฟาซีลา  ดือเระ ด.ญ.อฟันาน   ดือเระ กศน.อาํเภอทุ่งยางแดง

3 16247 นางมุขเธียรา  พยากรณ์พิพฒัน์ ด.ช.ฟาเดล   หะมะ กศน.อาํเภอทุ่งยางแดง

4 10989 นายประยทุธ  โอสถวสุิทธิ ด.ญ.ปัณณ์นภสั   โอสถวสุิทธิ วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี

5 16282 นางสาวนิชาภา  วเิชียรศรี ด.ช.นิวตัร   ศรีเงินถม วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก

6 15015 นางสาวฟาตีเมา๊ะ   สาเหาะ ด.ญ.มุมีน๊ะ   ดาโอะ กศน.อาํเภอปะนาเระ

7 16311 นางสาวจนัทิมา    บุญเทียม ด.ช.ชารอฟ   มูดอ กศน.อาํเภอเมือง

หน่วยอาชีวะ/เทคนิค/กศน.

ก่อนประถม

7 16311 นางสาวจนัทิมา    บุญเทียม ด.ช.ชารอฟ   มูดอ กศน.อาํเภอเมือง

8 16325 นางสาวเจะไซนบั    บีรู ด.ช.ฮานาฟี   วาเตะ กศน.อาํเภอยะหริง

9 20053 นางอาลิศา  วาเลง็ ด.ญ.มูนา   วาเลง็ กศน.อาํเภอยะหริง

10 15194 นายสุทธิศกัดิ   อิกะศิริ ด.ช.สิริวฒัน์   อิกะศิริ วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

11 16022 นางสาวดรุณี    ไมมะหาด ด.ช.ฟิตรี   สะนิ ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพชายแดนฯ

12 15043 นางสาวอานีซะห์   เจะโอะ ด.ช.อิลฮาม   สามิ กศน.อาํเภอมายอ

13 18405 นางสุลดัดา  อว้ยเถาว์ ด.ญ.ซาร่า   อว้ยเถาว์ วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

14 15656 นางพรทิพย ์   คงเพช็ร ด.ช.เจฎพงษ ์  คงเพช็ร วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก

15 15641 นางสาวฐิติกานต ์  ปรีชา ด.ช.คณิสสร   ปานสงัข์ วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

16 16221 นางสาวซากีเร๊าะ  แซมะแซ ด.ญ.ซาตีบีย ์  เจะแว กศน.อาํเภอมายอ

17 15949 นางสาวอาซนิง   ซะลอ ด.ช.อบัดุลดยัยาน   จะปะกิยา กศน.อาํเภอไมแ้ก่น

1 10851 นายนิธิรุจน์  ศรีอาภรณ์ชนะกลุ ด.ช.ปุณญฤทธิ   ศรีอาภรณ์ชนะกลุ วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี

2 15730 นางอุมารี    รัศมิธฤต ด.ช.อุดมศกัดิ   รัศมิธฤต วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี

3 17549 นางรุสมีนี  คาสเทมูกลั ด.ช.โมฮมัหมดัเราะฝัต  คาสเทมูกลั กศน.อาํเภอมายอ

4 15949 นางสาวอาซนิง   ซะลอ ด.ญ.ฮานีฟัส   จะปะกิยา กศน.อาํเภอไมแ้ก่น

5 15728 นางภรภทัร  เสง้หวาน ด.ช.ภานุวรรษ   เสง้หวาน วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

6 16893 นางสาวพดัดาว   ฉุน้ทิ ง ด.ช.รัชชานนท ์  แกว้นอ้ย วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

7 15652 นายมูหามะ    เจะมะ ด.ช.ซอบบรี   เจะมะ วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก

ประถมศึกษา

มธัยมต้น



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 18526 นายณปภชั  สิงห์ทอง นายวชิรวทิย ์  สิงห์ทอง วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี

2 11134 นายการุณย ์  บุบผะเรณู นายวรวชิญ ์  บุบผะเรณู วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

3 17508 นางศศิธร  อ่อนโพธิเตีย น.ส.ปริยาภทัร   อ่อนโพธิเตีย วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

4 16635 นางสาวนูรอยันี   อบัดุลรามญั น.ส.นูรดียาณา   อบัดุลรามญั กศน.อาํเภอมายอ

5 16610 นายจรัญ  เทพรักษ์ น.ส.นุชวรา   เทพรักษ์ วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

1 12102 นางสุภาทิพย ์ บุญภิรมย์ น.ส.เพญ็ศิริ   บุญภิรมย์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

2 9521 นางนวรัตน์  จนัทสวสัดิวงศ์ นายวรวฒัน์   จนัทสวสัดิวงศ์ วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

3 10873 นางสิริญญา  ชูเชิด น.ส.พิชชาภา   ชูเชิด วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

4 19155 นายอิบราเหม  เด็นมูณี น.ส.อสันีย ์  เด็นมูณี ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพชายแดนฯ

5 11216 นางมีโฉนด  สุปัตติ นายอภิศกัดิ   สุปัตติ วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

6 13253 นายสุภาพ  ใสสุข นายรชต   ใจสุข วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

7 18170 นางสาวนารนี  ดอเลา๊ะ น.ส.นฐัชา   วาเตะ๊ วทิยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

หน่วย  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 1

อุดมศึกษา

มธัยมปลาย

ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 17345 นางโสภาพรรณ     สุขสวสัดิ ด.ญ.สจภา     สุขสวสัดิ สพป.ปน.1

1 15879 นางสาววชุิตา   สงสวา่ง ด.ช.ภาคิน   เกียรติสุต สพป.ปน.1

2 18421 นายปวณี     อินทรศรีสม ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์    อินทรศรีสม สพป.ปน.1

3 19218 น.ส.สุกญัญา     บวัเรียน ด.ญ.ธญัพิชชา     แดงสุข ศธจ.ปน.

1 19941 น.ส.วณีิกาญจน์     เลก็กะสนั ด.ญ.กนกวรรณ     เลก็กะสนั สพป.ปน.1

2 19979 นางซลัวานา     หะยเียะ ด.ช.อนัวาซ     หะยเียะ ศธจ.ปน.

1 15599 นางพชัรี     ภู่เพชร นายอิทธิพงศ ์    ภู่เพชร สพป.ปน.1

2 17344 น.ส.วนิดา     พรมจนัทร์ นายศุภวชิญ ์    ณรงทิพย์ สพป.ปน.1

อุดมศึกษา 1 11485 นางสุมาลี     สุขศรี น.ส.สุกญัญา     สุขศรี สพป.ปน.1

ระดบั ลาํดบัที เลขทสีมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 18197 นายฮุสเซ็น     เบ็ญฮาวนั ด.ช.อชัมีน     เบ็ญฮาวนั สพป.ปน.2

ประถมศึกษา 1 14737 นางกอมาริยะ๊     ปรีชานพคุณ     ด.ญ.ฟิรดาวส์     ปรีชานพคุณ สพป.ปน.2

มธัยมตน้ 1 19729 นางกลัยา     ทองพุม่ ด.ช.เฉลิมชนม ์    ทองพุม่ สพป.ปน.2

มธัยมปลาย 1 11777 นายณฐักิตติ     ปานถาวร น.ส.พชัรมยั     ปานถาวร สพป.ปน.2

อุดมศึกษา 1 8944 นายถวลิ     ชุลีนวน นายไชวตัฒ ์    ชุลีนวน สพป.ปน.2

หน่วย  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 2

ประถมศึกษา

มธัยมตน้

มธัยมปลาย



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

ก่อนประถม 1 20100 น.ส.อาอีดะห์    หลงัยาหน่าย ด.ช.ชาคีล     หลงัยาหน่าย               สพป.ปน.3

ประถมศึกษา 1 18958 นางมาเรียม     หมดัตานี ด.ช.เฟาซาน     เจะแว สพป.ปน.3

มธัยมตน้ 1 19249 น.ส.ฟาตีมา     คงตา ด.ญ.นสัรีน     ยาโงะ สพป.ปน.3

มธัยมปลาย 1 17806 น.ส.หมะหานี     มิเหาะ นายอซัลาน     สาแม สพป.ปน.3

อุดมศึกษา 1 14365 นางมสัน๊ะ     บิลเฮ่ม นายอาราฟัต     บิลเฮ่ม สพป.ปน.3

ระดบั ลาํดบัที เลขทสีมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

1 12867 นางปราณี  ยโูซะ ด.ช.มุซอฟฟัร ยโูซะ โรงเรียนเทศบาล 3 บา้นปาตาตีมอ

2 16920 นางสาวหารูวานี  มาหะคีรี ด.ช.มูฮมัหมดันยัฟีน ละแมหะมะ โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั

1 12867 นางปราณี  ยโูซะ ด.ญ.ซีรัน ยโูซะ โรงเรียนเทศบาล 3 บา้นปาตาตีมอ

2 14560 นางซูไอนี   เจ๊ะมะ ด.ญ.อาวาฎีฟ เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั

หน่วยสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 3

หน่วยเทศบาลตะลุบัน

ก่อนประถม

2 14560 นางซูไอนี   เจ๊ะมะ ด.ญ.อาวาฎีฟ เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั

3 18603 นางศิริกานดา  สุวรรณชาตรี ด.ช.กวนิ สุวรรณชาตรี โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั

4 17885 นางรอฮียะห์  สะมะแอ ด.ญ.ตยัซีร สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 3 บา้นปาตาตีมอ

5 18270 นางสาววนัฮสันะ  แวหะยี ด.ช.วนัการีม แกว้ดาํรงชยั โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั

1 18636 นางษุฮยัลีย ์ กมูะ ด.ช.กฮูซัวาน กมูะ โรงเรียนเทศบาลบา้นอุเมะ

2 18541 นางสาวเจ๊ะมีเน๊าะ  สะนอ ด.ช.กดัดาฟี มาลายา โรงเรียนเทศบาล 3 บา้นปาตาตีมอ

มธัยมปลาย 1 12604 นายถาวร  เชียวชาญ น.ส.นูรฟาตีนี เชียวชาญ โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นกาหยี

1 10145 นางจีรนนัท ์ อนรรฆธนะกลุ น.ส.สุพิชญา อนรรฆธนะกลุ โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นกาหยี

2 10133 นางบงัอร  บุญทิพย์ น.ส.สุชานาถ บุญทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั

3 13215 นางนารอเมาะ  อนนัทบริพงค์ น.ส.อาฟาน  อนนัทบริพงค์ โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั

ประถมศึกษา

มธัยมต้น

อุดม



ระดบั ลาํดบัที เลขทีสมาชิก ชือ -สกลุ (สมาชิกสหกรณ์) ชือบุตร สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน

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

ประถมศึกษา 1 18182 นายอบัดุลรอมาน  สแลแม ด.ช.รอซีน   สแลแม หกับญัชีธนาคาร

มธัยมต้น 1 11638 นางเกษร    ทศัจานจุน ด.ช.ธีรธชั   ทศัจานจุน สนง.วฒันธรรม

มธัยมปลาย 1 14331 นางนริสรา   เลิศวลิยั นายภูริภทัร   เลิศวลิยั หกับญัชีธนาคาร

อุดมศึกษา 1 11802 นางสุภชา  สมทรง น.ส.ธนาภา   สมทรง สนง.วฒันธรรม

หน่วยตัดโอน

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั

จึงประกาศใหท้ราบโดยทวัไป

ประกาศ   ณ  วนัที   21  กนัยายน   พ.ศ. 2564

(นายภคัวฒัน ์ พงษเ์ดชวฒันาพร)

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั


