
 

 
ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั 

เร่ือง ผูท่ี้ไดร้บัทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 
****************** 

 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากดั ได้เปิดรับสมคัรผูข้อรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2561 มีสมาชิกยื่นใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 
309 ราย มีผูท่ี้ขาดคุณสมบติั จ านวน 57 ราย คุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จ  านวน 3 ราย และมีผูไ้ดรั้บ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 

ระดบัประถมศึกษาไดรั้บจดัสรรทุน 65 ทุน มีผูย้ืน่ใบสมคัรขอรับทุน  จ านวน 106 ราย 

   
ขาดคุณสมบติั จ านวน 19 ราย 

 
การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 1 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 57 ทุน 

 
การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 2 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 8 ทุน 

   
ผู้ทีไ่ม่ได้รับทุนการศึกษาบุตร จ านวน 22 ราย 

 

ระดบัมธัยมศึกษาไดรั้บจดัสรรทุน 65 ทุน มีผูย้ืน่ใบสมคัรขอรับทุน  จ านวน 120 ราย 

   
ขาดคุณสมบติั จ านวน 23 ราย 

 
การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 1 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 62 ทุน 

 
การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 2 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 3 ทุน 

   
ผู้ทีไ่ม่ได้รับทุนการศึกษาบุตร จ านวน 32 ราย 

 

ระดบัอุดมศึกษาไดรั้บจดัสรรทุน 65 ทุน มีผูย้ืน่ใบสมคัรขอรับทุน  จ านวน 72 ราย 

   
ขาดคุณสมบติั จ านวน 15 ราย 

 
การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 1 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 45 ทุน 

 
การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 2 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 12 ทุน 

มีทุนเหลือจ านวน  8   ทุน      เป็นเงิน 20,000 บาท 
 

ระดบัปริญญาโทไดรั้บจดัสรรทุน 13 ทุน มีผูย้ืน่ใบสมคัรขอรับทุน  จ านวน 8 ราย 

   
มีผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา จ านวน 8 ราย 

มีทุนเหลือจ านวน  5   ทุน      เป็นเงิน 25,000 บาท 



 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั โดยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 58 ไดพ้ิจารณาตดัสิน
ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา ซ่ึงมีรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาบุตร ดงัรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ ก าหนดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 16 มกราคม 2562   
ณ สถานท่ีจดังานวนัครูของแต่ละหน่วยท่ีท่านสังกดัอยู ่ 
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
     (นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ) 
            ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีรายช่ือผูท่ี้ไดร้บัทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 
ระดบัประถมศึกษา จ านวน 65 ทุน 

 

ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกลุ บุตรสมาชิก 

1 นางรอฮานี  สะมะแอ 16494 จงัหวดั เด็กหญิงบุศรา สะมะแอ 
2 วา่ท่ีร.ต.วสิันต ์ หวงัวรวงศ ์ 17160 จงัหวดั เด็กชายชยณฐั หวงัวรวงค ์
3 นางเรวดี  มูสิกะอุปถมัภ ์ 14617 จงัหวดั เด็กชายภณวร์ี มูสิกะอุปถมัภ ์
4 นางสาธิยา  บือซา 14685 จงัหวดั เด็กหญิงณจัดา บือซา 
5 นางนูรีสา  เวง้สีลา 18357 จงัหวดั เด็กชายมูฮ าหมดัฮิบบาน เวง้สีลา 
6 นางสาวพฒัน์ชินี  ขนัทศกร 18411 จงัหวดั เด็กชายพงศธร ขนัทศกร 
7 นายสะหรี  เมธาธนธรกุล 19010 จงัหวดั เด็กชายมุมินทร์ เมธาธนธรกุล 
8 นายฮูซามมุดดีน  ดอเล๊าะ 21123 จงัหวดั เด็กชายมูญีบุรรอฮมาน ดอเล๊าะ 
9 นางนูรอายณี  มามะ 18535 อ าเภอเมือง เด็กหญิงริฟยาล มามะ 

10 นางชุลีกร  เงินแกว้ 14642 อ าเภอเมือง เด็กหญิงขนิษฐา เงินแกว้ 
11 นางนูรีฮาน  ดอแม 13934 อ าเภอเมือง เด็กชายซาฟีอี ดอแม 
12 นางสาวมารียา  มาหะดุง 19494 อ าเภอเมือง เด็กชายอิหซาน เจะ๊เงาะ 
13 นางสาวเสาวนีย ์ แดงเอียด 13143 อ าเภอเมือง เด็กชายวฒิุภทัร ประทุม 
14 นายมูหมัมดัฟูอาด  นิซาแย 16802 อ าเภอเมือง เด็กชายชารีฟ นิซาแย 
15 นางรอซีฮะ๊  ดือราแม 19200 อ าเภอรือเสาะ เด็กหญิงฮานีฟาร์ ดือราแม 
16 นางธีรดา  บวังาม 15847 อ าเภอรือเสาะ เด็กหญิงธนัยช์นก บวังาม 
17 นางสาวเพญ็นภา  ไชยประเสริฐ 19642 อ าเภอรือเสาะ เด็กหญิงฐานะมาตร์ ศรีสุวรรณ 
18 นายวสุิทธ์ิ  สิทธิรักษ ์ 14246 อ าเภอศรีสาคร เด็กชายนราวชิญ ์สิทธิรักษ ์
19 นางฮายาตี  แมแลแมง 19789 อ าเภอศรีสาคร เด็กหญิงนูรฟาตีนี กาจิ 
20 นางหทัยา  กาเร็งสานา 11606 อ าเภอยีง่อ เด็กหญิงซรัฟา กาเร็งสานา 
21 นางสาวกูซลัมะ๊  อบัดุลยาเล 20166 อ าเภอยีง่อ เด็กชายนิซยัฟุดดีน หะยอีาแซ 
22 นางฟารีด๊ะ  อาแวเงาะ 19497 อ าเภอบาเจาะ เด็กชายนสัรุดดีน อาแวเงาะ 
23 นางนูรไอนี  ซิเดะ 19767 อ าเภอบาเจาะ เด็กหญิงนิอาซีญะ๊ ซิเดะ 
24 นายฮาฟิต  สนิ 20387 อ าเภอบาเจาะ เด็กชายอารีฟ สนิ 
 



 

ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกลุ บุตรสมาชิก 

25 นางสาวสุตือเราะห์  อุมา 19799 อ าเภอสุไหงปาดี เด็กหญิงไอมีดียา อาบู 
26 นางสาวสุพิน  เทพคุม 16557 อ าเภอสุไหงปาดี เด็กหญิงภทัทิยา อารุมาณี 
27 นายธวชั  แสงสุวรรณ 6998 อ าเภอสุไหงปาดี เด็กชายปภงักร แสงสุวรรณ 
28 นางเปรมฤดี  วงศน์ราสิน 16045 อ าเภอสุไหงปาดี เด็กหญิงจิรวดี วงศน์ราสิน 
29 นายสุธี  อาแวเตะ 15462 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กหญิงญาซีมีน อาแวเตะ 
30 นางการีมะห์  สากีแล 15755 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กชายซุลฟะห์มี สากีแล 
31 นางงามฤดี  ศรีค าขวญั 16069 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กชายพสธร ศรีค าขวญั 
32 นางปริชญา  มาสินธ์ุ 17352 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กชายพชร มาสินธ์ุ 
33 นางซาอีเร๊าะ  สะมะแอ 16902 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กชายนสัรูลดีน มะแซ 
34 นางซารานีย ์ ดาโอะ๊ 16735 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กหญิงณิศรีนย ์ดาโอะ๊ 
35 นางฮานีตา  มัน่คง 20157 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กหญิงบุณยานชั มัน่คง 
36 นางสาวมารีนี  สาเมาะ 14785 อ าเภอแวง้ เด็กหญิงนจัญวา เจะ๊ซอ 
37 นางศศิมา  มัน่มาศพงศ ์ 16644 อ าเภอแวง้ เด็กชายมูฮมัหมดัรอมฏอน อาลี 
38 นางสุภาภรณ์  จนัทร์เติม 17558 อ าเภอแวง้ เด็กหญิงณฐัธิดา จนัทร์เกิต 
39 นางอสัเมาะ อบัดุลเลาะ 19239 อ าเภอแวง้ เด็กชายอลัอามีน อบัดุลเลาะ 
40 นายนิอสัฮา  กูปูเตะ๊ 18816 อ าเภอสุคิริน เด็กหญิงนิอลัวานีย ์กูปูเตะ๊ 
41 นายอาซาเดล  บือราเฮง 20183 อ าเภอสุคิริน เด็กชายมูฮมัหมดัอกิล บือราเฮง 
42 นางเบญจมาศ น่ิมเช้ือ 16193 อ าเภอตากใบ เด็กหญิงจิรภทัร น่ิมเช้ือ 
43 นายทวปี  มุขแกว้ 16854 อ าเภอตากใบ เด็กชายธนดล มุขแกว้ 
44 นางอาระยา  อินนอ้ย 14560 อ าเภอตากใบ เด็กชายณฐัสิทธ์ิ สมจิตร 
45 นางนูรซีลาวาตี  รักดี 19233 อ าเภอตากใบ เด็กหญิงนูรฟาดีลา รักดี 
46 นางสาวสุรัฐณา  จนัทร์นอ้ย 19905 อ าเภอตากใบ เด็กชายวรเดช พรหมจนัทร์ 
47 นางอยัดา  ฮามะ 20605 อ าเภอตากใบ เด็กหญิงอามีเราะห์ ฮามะ 
48 นางจริภา  ศิลประเสริฐ 13154 อ าเภอระแงะ เด็กชายปรเมศวร์ ศิลประเสริฐ 
49 นางนิตยา  ขนัฑะสีมาเฉลิม 14263 อ าเภอระแงะ เด็กชายสิรภพ ขณัฑะสีมาเฉลิม 
50 นางไมตรี  แสนสุข 17840 อ าเภอระแงะ เด็กหญิงศุภิสรา แสนสุข 
 



 

ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกลุ บุตรสมาชิก 

51 นางนูรีซ่าน  สะอะ 17631 อ าเภอระแงะ เด็กชายฟูรกรณ์ กะนา 
52 นางรอสีละห์  ยนุู 17837 อ าเภอจะแนะ เด็กหญิงนูรซนัเดีย ยนุู 
53 นางอาทิตา  บุตรมาตา 18231 อ าเภอจะแนะ เด็กชายฟาริส หะยโีอะ๊ 
54 นายอะห์หมดัซานาดี  แวอารง 16538 อ าเภอจะแนะ เด็กชายบสัรี แวอารง 
55 นางมสัฟูฟะห์  วาโซ๊ะ 20744 อ าเภอเจาะไอร้อง เด็กหญิงมนัณา วาโซ๊ะ 
56 นายซูลกีฟลี  แวยโูซ๊ะ 20347 อ าเภอเจาะไอร้อง เด็กหญิงฟัยรุส แวยโูซ๊ะ 
57 นายศกัด์ิชลม ์ สุรีย ์ 17927 อ าเภอเจาะไอร้อง เด็กหญิงณฐัณิชา สุรีย ์
58 นายฮาเล็ม  เจะ๊สะแลแม 18600 อ าเภอสุไหงปาดี เด็กหญิงนาอีฟ เจะ๊สะแลแม 
59 นางสาวฮายาตี  อารง 20241 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กชายมูฮ าหมดัฮากีม มะดาโอะ 
60 นายบดินทร์  หะยปีะจู 15412 อ าเภอแวง้ เด็กชายฟูดยั หะยปีะจู 
61 นางสาวแวไซฮานี  นอรอเอ 20016 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กหญิงแวนิสรีน มะเอะ๊ 
62 นางวรีญา  บินสาและ 19071 อ าเภอสุไหงปาดี เด็กชายอฟัฟาน บินอาแว 
63 นายรอฮาดี  ขาวบก 19355 อ าเภอแวง้ เด็กชายฮมัดาน ขาวบก 
64 นางนวลศิริ  บุญมาลี 14250 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กหญิงเพญ็พิชชา บุญมาลี 
65 นางมารียนั  สะอุ 14588 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กชายซอฟรอน สะอุ 

     

 

ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 65 ทุน 

 

ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกลุ บุตรสมาชิก 

1 นางสุธารัตน์  ฉาฉ ่า 19325 จงัหวดั นางสาวนซัรีน ฉาฉ ่า 
2 นางอรุณี  สินฉิม 12120 จงัหวดั นางสาวธนภรณ์ สินฉิม 
3 นางองัคณา  ประกอบการคดี 17534 จงัหวดั นางสาวกูมสัลินดา ประกอบการคดี 
4 นางจงกล  อินนอ้ย 17969 จงัหวดั เด็กหญิงณิชาภา อินนอ้ย 
5 นางรอฮานี  เปาะทอง 18985 จงัหวดั เด็กหญิงดาริสฟา เจะ๊สู 
6 นางอารีย ์ เชาวสุ่์ม 17357 จงัหวดั นางสาวพฒัน์นวี เชาวสุ่์ม 

 



 

ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกลุ บุตรสมาชิก 

7 นายสุขสันต ์ เหมมนั 11136 จงัหวดั เด็กชายอนสั เหมมนั 
8 นางพนมมาศ  ผลแรก 14696 จงัหวดั นางสาวนาตาชา ผลแรก 
9 นายอบัดุลเลาะ  เจะ๊เงาะ 9725 จงัหวดั เด็กหญิงมยัซูรี เจะ๊เงาะ 

10 นางสุจิตรา  เบญยาอีส 12939 จงัหวดั เด็กชายรีฟดี เบญยาอีส 
11 นางโนลีนา  ซูย ี 16183 จงัหวดั นางสาววนัฟาติน ซูย ี
12 นางพชัรากร  มณีวงศ ์ 21578 จงัหวดั นางสาวโยษิตา มณีวงศ ์
13 นางมารีนี  แวนามะ 11843 อ าเภอเมือง นางสาวโซเฟียนา แวนามะ 
14 นางฐิติพร  เทพษร 13605 อ าเภอเมือง นางสาวปัณณพร เทพษร 
15 นายปัญจะ  ไชยศร 14936 อ าเภอเมือง เด็กหญิงฟ้าพิศุทธ์ิ ไชยศร 
16 นางวรินญา  บุญสม 16872 อ าเภอเมือง เด็กหญิงวรีภทัรา บุญสม 
17 นางวารีดา  เจะ๊บือราเฮง 14418 อ าเภอเมือง เด็กชายมูซรัรัฟ เจะ๊บือราเฮง 
18 นางสวพร  ล่ิมซุ่น 13169 อ าเภอเมือง นายสิริวชิญ ์ล่ิมซุ่น 
19 นางประณีต  สุริยงค ์ 10250 อ าเภอรือเสาะ เด็กหญิงสุชานนัท ์สุริยงค ์
20 นางสุจิรา  อาบู 15928 อ าเภอรือเสาะ เด็กชายอิซมีนทร์ อาบู 
21 นางฟูซียะห์  นิยาแม 11525 อ าเภอรือเสาะ นางสาวนินสัรา นิยาแม 
22 นางไอนา  สะโต 20268 อ าเภอรือเสาะ นางสาวนาเดียร์ เจะ๊แล 
23 นางสมจิต  สุวรรณะ 19909 อ าเภอศรีสาคร เด็กชายสมนึก สุวรรณะ 
24 นางจินตนา  มานะ 11958 อ าเภอยีง่อ นางสาวองัศนา มานะ 
25 นางไซนะ  ดาละ 18358 อ าเภอยีง่อ นางสาวนสัรีน ดาละ 
26 นายเปาซี  ดือเร๊ะ 4334 อ าเภอยีง่อ เด็กชายอาซาน ดือเร๊ะ 
27 นางฮสัมะห์  สะอีด 19952 อ าเภอบาเจาะ เด็กหญิงบิลกิซ สะอีด 
28 นางอาซียะ๊  ดอหะระ 14759 อ าเภอบาเจาะ นางสาวตสันีม ดอหะระ 
29 นายอนุวฒัน์  วาแน 21340 อ าเภอบาเจาะ เด็กชายมูฮมัหมดัอฟัฟาน วาแน 
30 นางสาวอุษมาพร มณีชยางกูร 18091 อ าเภอบาเจาะ เด็กหญิงอธิราห์ มณีชยางกูร 
31 นางสุนีย ์ บอราเฮง็ 13578 อ าเภอสุไหงปาดี นายอามีร์ บอราเฮง็ 
32 นางปราณี  เพชรรัตน์ 15772 อ าเภอสุไหงปาดี เด็กหญิงวรรณวริน เพชรรัตน์ 
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33 นางรอมือล๊ะ  สีระโก 15013 อ าเภอสุไหงปาดี นายวารดี สีระโก 
34 นางจุฑารัตน์  สีจนัทร์ 14106 อ าเภอสุไหงปาดี นางสาวณิชมน สีจนัทร์ 
35 นางเทียมใจ  แกว้สุกใส 15950 อ าเภอสุไหงปาดี เด็กหญิงอภิชญา เภาประดิษฐ ์
36 นายพลเดช  แซ่อ่อง 14065 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กชายศราวนิ แซ่อ่อง 
37 นางสาวนอรียะห์  หะยหีะมะ 16731 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กหญิงนูร์อารีนา นิทอง 
38 นางมลัลิกา  วงศป์ระสพชยั 16841 อ าเภอสุไหงโกลก เด็กชายชนาธิป วงศป์ระสพชยั 
39 นางภารดี  ทองเมือง 17006 อ าเภอสุไหงโกลก นางสาวกนกลดา ทองเมือง 
40 นายสิทธิชยั  นาพี 10395 อ าเภอแวง้ นางสาวพชัรีดา นาพี 
41 นางสุธีมนต ์ สกุลวศิลัย ์ 16025 อ าเภอแวง้ เด็กหญิงสธนพร สกุลวศิลัย ์
42 นางอสัมะ  อาบู 20180 อ าเภอแวง้ เด็กชายชารีฟ แวยบิ 
43 นายบุญเลิศ  รัตนกาญจน์ 9251 อ าเภอแวง้ นางสาวดาลดั รัตนกาญจน์ 
44 นางอุทิศา  คงคุณ 13698 อ าเภอสุคิริน นางสาวผสุชา คงคุณ 
45 นางอจัฉรา  อีแต 14288 อ าเภอสุคิริน เด็กชายราเชนท ์อีแต 
46 นางดวงตา  ไชยศรี 11445 อ าเภอตากใบ เด็กหญิงมณีรัตน์ แสงสุวรรณ 
47 นายเกรียงไกร  ศกัระพนัธ์ุ 4445 อ าเภอตากใบ เด็กหญิงธนญัญา ศกัระพนัธ์ุ 
48 นายนิยม  ปักษีรักษ ์ 14999 อ าเภอตากใบ นางสาวณฐัธาริณี ปักษีรักษ ์
49 นายอภิชาติ  รักเถาว ์ 16307 อ าเภอตากใบ เด็กชายธีรธาฎา รักเถาว ์
50 นางนุชรี  มณีแสง 13445 อ าเภอตากใบ นายวชัรพงศ ์มณีแสง 
51 นางกนัยารัตน์  แสงสุวรรณ 16305 อ าเภอตากใบ เด็กหญิงสิรภทัร แสงสุวรรณ 
52 นายออรียนั  มะสาแม 16101 อ าเภอระแงะ เด็กชายอบัดุลวาริส มะสาแม 
53 นางดารูณี  วรรณาการ 15608 อ าเภอระแงะ เด็กชายอานนัท ์วรรณาการ 
54 นางพรนภา  สุขสถาน 16066 อ าเภอระแงะ เด็กหญิงจิรประภา สุขสถาน 
55 นางสุไหลา  เสริมศาสน์ 17825 อ าเภอระแงะ เด็กหญิงนูอาร์ เสริมศาสน์ 
56 นางปรียา  การสมเกตุ 15922 อ าเภอระแงะ นายศุภเวช การสมเกตุ 
57 นายเจริญ  มีจนัทร์ 20820 อ าเภอระแงะ เด็กชายกิตติชยั มีจนัทร์ 
58 นางปิยะพร  ไทยภกัดี 18343 อ าเภอระแงะ เด็กหญิงรุ่งทิวา ไกรแกว้ 
59 นายเจะอาแซ  สะแลแม 9749 อ าเภอจะแนะ เด็กหญิงฟาตีมะฮ ์สะแลแม 
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60 นายมารุต  มะอูเซ็ง 16236 อ าเภอจะแนะ นางสาวมุซฟีเร๊าะฮ ์มะอูเซ็ง 
61 นางซาแลฮา  ศรีริกานนท ์ 15181 อ าเภอเจาะไอร้อง นายวอิารัม ศรีริกานนท ์
62 นายมะรออิฟ  บือซา 16356 อ าเภอเจาะไอร้อง เด็กชายมูฮมัหมดัฮาดมั บือซา 
63 นางนีรีฎา  วาเตะ๊ 16204 อ าเภอจะแนะ นางสาวนูรซอเฟียร์ วาเตะ๊ 
64 นางสาวนริศรา  มะสาและ 17514 อ าเภอยีง่อ เด็กหญิงฟาเดียนา มะสาและ 
65 นายอบัดุลเราะมนั  บูละ 16836 อ าเภอแวง้ เด็กหญิงอาวาติฟ บูละ 

     

 

ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 57 ทุน 
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1 นายอานนท ์ รามแกว้ 12498 จงัหวดั นายธนฐัพงษ ์รามแกว้ 
2 นายสัญญา  โตษะกาญจนะ 14505 จงัหวดั นางสาวสาธิดา โตษะกาญจนะ 
3 นางเสาวนีย ์ อนัทานุวฒัน์ 14765 จงัหวดั นางสาวกวนิธิดา อนัทานุวฒัน์ 
4 นายอภิสิทธ์ิ  ไชยลาภ 19186 จงัหวดั นางสาวดามิญา ไชยลาภ 
5 นางศศิวดี  กอเดร์ 16985 จงัหวดั นางสาวศศิชา กอเดร์ 
6 นางสุภาพร  พานิชธนาคม 19701 จงัหวดั นายตน้น ้า พานิชธนาคม 
7 นางสาวนายกิา  จนัทร์ยหิวา 12342 อ าเภอเมือง นางสาวนูไรนี เดชดี 
8 นางนินอรียะ  วานิ 16209 อ าเภอเมือง นางสาวนุสรา วานิ 
9 นางสิดาพร  จินดาพล 6579 อ าเภอรือเสาะ นายพรพล จินดาพล 

10 นางสาวศุภาภรณ์  งานบุหงา 7668 อ าเภอรือเสาะ นายศิวชัชา งามบุหงา 
11 นางจิระวดี  ชุมผอม 19340 อ าเภอรือเสาะ นางสาวอดิศา แสงมณี 
12 นายฉตัรชยั  ยทุธโกศา 15326 อ าเภอรือเสาะ นางสาวกลัยาณี ยทุธโกศา 
13 นายนรินทร์  อูเซ็ง 15918 อ าเภอศรีสาคร นายฟิรฎาส อูเซ็ง 
14 นางสมจิตร  พูลทรัพย ์ 11643 อ าเภอศรีสาคร นางสาวสุชานาถ พูลทรัพย ์
15 นางจ าเป็น  สุวรรณศรี 11383 อ าเภอยีง่อ นายสัญชยั สุวรรณศรี 
 

 



ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกลุ บุตรสมาชิก 

16 นางโศภา  ตนัติโสภณวนิช 14168 อ าเภอยีง่อ นายสุชน ตนัติโสภณวนิช 
17 นายอาแว  ลีแมง 14284 อ าเภอบาเจาะ นางสาววลิดาน ลีแมง 
18 นางยารียะ  แวเด็ง 11573 อ าเภอบาเจาะ นางสาวซรัวานี แวเด็ง 
19 นายมะ  ดาราแม 7000 อ าเภอบาเจาะ นางสาวฮามีดา ดาราแม 
20 นายด ารงค ์ พนัธ์โภชน์ 12852 อ าเภอสุไหงปาดี นายศุภวชิญ ์พนัธ์โภชน์ 
21 นางชลิดา  เรืองสุวรรณ์ 5464 อ าเภอสุไหงปาดี นางสาวศิวนาถ เรืองสุวรรณ์ 
22 นายดือเร๊ะ  เจะ๊แล 6452 อ าเภอสุไหงปาดี นางสาวศศินา เจะ๊แล 
23 นางมานิดา  แดงนอ้ย 21455 อ าเภอสุไหงปาดี นางสาวจิดาภา ศรีสุวรรณ 
24 นางพิมพิไล  หนูอินทร์ 12713 อ าเภอสุไหงโกลก นางสาวณฎัฐณิชา หนูอินทร์ 
25 นางหทยัทิพย ์ จนัทร์เติม 13338 อ าเภอสุไหงโกลก นางสาวอนนัตญา นนสีไพร 
26 นายอรุณ  แกว้กบัเพชร์ 17353 อ าเภอสุไหงโกลก นางสาวซาตีน่า แกว้กบัเพชร์ 
27 นางสิริกญัญา  หะยะมิน 11978 อ าเภอสุไหงโกลก นายพิชชาญาณ หะยะมิน 
28 นายมนูญ  แวดอเลาะ 15701 อ าเภอแวง้ นางสาวฟาฎีณีย ์แวดอเลาะ 
29 นายนิทศัน์  อนุศาสนบุตร 10513 อ าเภอแวง้ นายฟิกกรี อนุศาสนบุตร 
30 นายสุกรี  มาหามะ 14808 อ าเภอแวง้ นางสาวมูรนี มาหามะ 
31 นางศุภางค ์ อนุภทัร์ 10133 อ าเภอแวง้ นางสาวจีรนนัท ์อนุภทัร์ 
32 นางอุไร  คงแกว้ 13049 อ าเภอตากใบ นางสาวณฐัริกาญจน์ คงแกว้ 
33 นางสมใจ  เนาวกูล 13147 อ าเภอตากใบ นางสาวณิชกานต ์เนาวกูล 
34 นางศิริวรรณ  เหลือมปุย 11425 อ าเภอตากใบ นางสาวมานิตา เหลือมปุย 
35 นายสมศกัด์ิ  เชาวท์อง 8755 อ าเภอตากใบ นางสาวกานติมา เชาวท์อง 
36 นางสมจิตร  พนัธ์โภชน์ 11928 อ าเภอตากใบ นางสาวสุวภทัร พนัธ์ุโภชน์ 
37 นางนอรีฮา  ดารามัน่ 18764 อ าเภอตากใบ นายอนสั ดารามัน่ 
38 นางวยิะดา  ทองรักษา 16431 อ าเภอระแงะ นางสาวชญัญา อินทกาญจน์ 
39 ส.ต.ท.สมหมาย ฤกษป์ระพนัธ์ 14887 อ าเภอระแงะ นางสาวชุติมณฑน์ ฤกษป์ระพนัธ์ 
40 นางสกาวเดือน  พยคัฆโยธี 16771 อ าเภอระแงะ นายไตรรัตน์ พยคัฆโยธี 
41 นายศุภชยั  หนูแกว้ 12231 อ าเภอระแงะ นางสาวกนิษฐญ์าดา หนูแกว้ 
42 นางวชัรี  จนัทน์ขาว 8162 อ าเภอระแงะ นางสาวปิยธิดา จนัทร์ขาว 
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43 นายศกัดา  กลัยากาญจน์ 13481 อ าเภอจะแนะ นางสาวบิสมีล กลัยกาญจน์ 
44 นางวนิดา  หะยตีาเยะ๊ 17259 อ าเภอเจาะไอร้อง นางสาฟีตรีหยะ๊ หะยตีาเยะ๊ 
45 นางฮามีด๊ะ  ตาเยะ๊ 16375 อ าเภอเจาะไอร้อง นางสาวนูร์นาเดียอ ์ตาเยะ๊ 
46 นางอารมณ์  ออ้ยหวาน 12673 อ าเภอสุไหงปาดี นางสาวพิริยะพร ออ้ยหวาน 
47 นายพรเพียร  ศรีวเิชียร 13304 อ าเภอสุไหงปาดี นางสาวกุณาทยั ศรีวเิชียร 
48 นางขนิษฐา  นิลวสุิทธ์ิ 13524 อ าเภอสุไหงปาดี นายกิตติธชั นิลวสุิทธ์ 
49 นายอบัดุลรอหิง  สะกะแย 15153 อ าเภอสุไหงปาดี นางสาวนิสรีน สะกะแย 
50 นางกิตติมา  ไหรเจริญ 15778 อ าเภอรือเสาะ นายนิอาราฟี ไหรเจริญ 
51 นายอบัดุลฮาเล็ง  สะอ้ิง 18350 อ าเภอรือเสาะ นายอุสมาน สะอ้ิง 
52 นางธิดา  บกเขาแดง 13360 อ าเภอสุไหงปาดี นางสาวจิณชัพิมพ ์เภาประดิษฐ ์
53 นางฟารีด๊ะ  นิกานิ 18223 อ าเภอศรีสาคร นางสาวนาดียา นิกานิ 
54 นางปณิตา  ปังหลีเส็น 19811 อ าเภอศรีสาคร นางสาวนูรูลฮูดา ปังหลีเส็น 
55 นางจินตนา  หมวกสกุล 12469 อ าเภอตากใบ นางสาวจุฬาลกัษณ์ หมวกสกลุ 
56 นางนาฟีซ๊ะ  หะยวีาเงาะ 14763 อ าเภอตากใบ นายฟุรกอน หะยวีาเงาะ 
57 นายสุมานสั  อบัดุลฮากิม 16380 อ าเภอเจาะไอร้อง นางสาวอินนสั อบัดุลฮากิม 

     

 
ระดบัปริญญาโท จ านวน 8 ทุน 

ที่ ช่ือ - สกุล ผู้ขอรับทุน เลขทะเบียน สังกดัหน่วย ช่ือ - สกุล บุตรสมาชิก 
1 นางฮาลือมอ  ฮาบิ 7505 อ าเภอแวง้ นางสาวอมัมีณี ฮาบิ 
2 นายสมชาย  สุวรรณราช 14979 อ าเภอเมือง นางสาวพารดา สุวรรณราช 
3 นางนิภา  เทพไพฑูรย ์ 7232 อ าเภอแวง้ นายเมธสั เทพไพฑูรย ์
4 นางนฤภร  เพช็รคง 10525 อ าเภอสุไหงโกลก นางสาวพรปวณ์ี เพช็รคง 
5 นายกมล  หาญสกุลวฒัน์ 18977 จงัหวดั นางสาวกมลรัตน์ หาญสกุลวฒัน์ 
6 นายอนนัต ์ รามศรี 11189 อ าเภอสุไหงโกลก นางสาวอกนิษฐ์ รามศรี 
7 นางสุภา  ธรรมด ารงจิต 15568 อ าเภอเมือง นางสาวญาติมา ธรรมด ารงจิต 
8 นายฮานาปี  แวมิง 15262 อ าเภอรือเสาะ นางสาวนคัมีน แวมิง 
     



บญัชีรายช่ือผูส้มคัรขาดคุณสมบติั 
 

ที่ ช่ือ – สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย 

ระดบั
การศึกษา 

หมายเหตุ 

1 นางรูฮานิง  ดือเระ 20465 จงัหวดั ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

2 นางมูรนี  เตะ๊มาลอ 19904 อ าเภอรือเสาะ ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

3 นางรูสีตา  อารง 15698 อ าเภอยีง่อ ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

4 นางนนัธิมา  ชินพงษ ์ 17020 อ าเภอเมือง ประถมศึกษา ได้รับปี 2560 

5 นายเฉลิม  จนัทร์หอม 17716 จงัหวดั ประถมศึกษา ได้รับปี 2559 

6 นางสาววาสนา  อะยยูา 18923 อ าเภอบาเจาะ ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

7 นางรอซียะ๊  เปาะซา 18235 อ าเภอเจาะไอร้อง ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

8 นางสาวนิโซเฟีย หะยแีวสามะ 17463 อ าเภอบาเจาะ ประถมศึกษา ได้รับปี 2559 

9 นายอรัญฎี  มะเยง็ 15544 อ าเภอสุคิริน ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

10 นางสุชญัญา  พรหมแกว้ 13689 อ าเภอตากใบ ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

11 นางนูรีดา  แวนามะกนั 17924 อ าเภอเจาะไอร้อง ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

12 นายซูกีปลี  มามะ 15387 อ าเภอตากใบ ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

13 นางซูฮานาฟียะห์  มูซอ 19440 จงัหวดั ประถมศึกษา ได้รับปี 2559 

14 นางซอปียะ  มะสาอิ 16544 อ าเภอเจาะไอร้อง ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

15 นายซูฮารี  อูเซ็ง 17246 อ าเภอแวง้ ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

16 นางมารียมั  สาแม 18885 อ าเภอศรีสาคร ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

17 นางจุฑาทิพย ์ ไกรทอง 15066 อ าเภอแวง้ ประถมศึกษา ได้รับปี 2558 

18 นายอิสสะมาแอ  หะยมีะลี 16385 อ าเภอศรีสาคร ประถมศึกษา ได้รับปี 2559 

19 นางฮูสนา  อาบูลี 20049 จงัหวดั ประถมศึกษา ได้รับปี 2559 

20 นางนาถลดัดา  ชมทวปี 14325 อ าเภอสุคิริน มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

21 นางพาตีเมา๊ะ  หลงเก็ม 16067 อ าเภอแวง้ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

22 นางศุภดา  จารุบณัฑิต 9936 อ าเภอสุไหงโกลก มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

23 นางนยันา  นาคสง่า 19800 อ าเภอจะแนะ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

24 นางนูร์รีดา  มามะ 14014 อ าเภอสุไหงปาดี มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

25 นายอาลียสั  สาแม 13775 อ าเภอบาเจาะ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 
 



 

ที่ ช่ือ – สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย 

ระดบั
การศึกษา 

หมายเหตุ 

26 นายเจะ๊อูเซ็ง  ยโูซ๊ะ 19569 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

27 นางนาอีมะห์  กาเซ็ง 16168 อ าเภอระแงะ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

28 นายประค่ิน  ศรีทวี 11256 อ าเภอสุไหงโกลก มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

29 นางมยรีุ  ลีกี 15729 อ าเภอจะแนะ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

30 นางมาซีเตาะห์  ฮจัยอิีบรอฮีม 17633 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

31 นายอตัตา  ดอเลาะ 9297 อ าเภอบาเจาะ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

32 นายสัมพนัธ์  เขม็ทอง 12233 อ าเภอสุไหงปาดี มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

33 นางวาสนา  เทพโซะ 19669 จงัหวดั มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

34 นางสาวมยรีุ  ศรีวงั 19115 อ าเภอสุไหงโกลก มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

35 นางวราภรณ์  นิลนอ้ย 14416 อ าเภอตากใบ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2559 

36 นายประสพ  เบญ็นาวี 15447 อ าเภอเจาะไอร้อง มธัยมศึกษา ได้รับปี 2559 

37 นายมะรอเซะ  เจะ๊บู 6639 อ าเภอระแงะ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

38 นางรัชฎาภรณ์  เดิมราช 12114 อ าเภอตากใบ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2559 

39 นายจกัรกริสน์  อุดมเพช็ร์ 13185 อ าเภอสุไหงปาดี มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

40 นางพชัรี  สังขป์ระสิทธ์ิ 18794 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

41 นางดวงค า  แดงคงรอด 14655 อ าเภอระแงะ มธัยมศึกษา ได้รับปี 2558 

42 นางสุจิน  เกตุมาก 11668 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา ได้รับปี 2559 

43 นางนิตยา  เยงทูล 16293 อ าเภอสุไหงโกลก อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 

44 นางพรทิพย ์ ทองบุญเรือง 7817 อ าเภอเมือง อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 

45 นางอุบลวรรณ  บุญเรืองขาว 15324 อ าเภอยีง่อ อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 

46 นางรอมือล๊ะ  เมาตี 20029 อ าเภอรือเสาะ อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 

47 นางพวงรัตน์  วตุติหาสะ 14185 จงัหวดั อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 

48 นางเพลินพิศ  ตั้งวชัรกุล 10394 อ าเภอสุไหงโกลก อุดมศึกษา ได้รับปี 2559 

49 นายวรายทุธ์  สะมาแอ 6094 อ าเภอระแงะ อุดมศึกษา ได้รับปี 2560 

50 นายมาหะมะซาตาร์  สะแล๊ะ 18102 อ าเภอศรีสาคร อุดมศึกษา ได้รับปี 2559 

51 นายอ านวย  อารอมะ 12917 อ าเภอตากใบ อุดมศึกษา ได้รับปี 2559 
 



 

ที่ ช่ือ – สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย 

ระดบั
การศึกษา 

หมายเหตุ 

52 นางมายอืนะ  เจะ๊วอ 13224 อ าเภอสุไหงโกลก อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 

53 นายสมชาย  บวังาม 13490 อ าเภอระแงะ อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 

54 นายประสิทธ์ิ  บือราเฮง 12861 อ าเภอตากใบ อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 

55 นายสวสัด์ิ  ทองมี 18720 อ าเภอสุคิริน อุดมศึกษา ได้รับปี 2559 

56 นายมงคล  ปานทอง 15824 อ าเภอระแงะ อุดมศึกษา ได้รับปี 2560 

57 นางยเุพญ็  นอ้ยเอียด 15908 อ าเภอระแงะ อุดมศึกษา ได้รับปี 2558 
      

 
บญัชีรายช่ือผูส้มคัรคุณสมบติัไมถู่กตอ้งตามเกณฑ ์

 

ที่ ช่ือ – สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย หมายเหตุ 

1 นางณิชาดา  ทิพยเ์ทพ 21684 จงัหวดั อายกุารเป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือน 
2 นางปฐมาภรณ์  สังขดุ์ก 21134 โอนไปต่างจงัหวดั ไม่มีสังกดัหน่วยท่ีใหทุ้นการศึกษา 
3 นางนิศารัตน์  พนัธนียะ 21706 อ าเภอสุไหงโกลก อายกุารเป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือน 
     

 
บญัชีรายช่ือผูท่ี้ไมไ่ดร้บัทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 

 

ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย 

ระดบั
การศึกษา 

หมายเหตุ 

1 นางนงลกัษณ์  ไชยรัตน์ 20249 อ าเภอตากใบ ประถมศึกษา  
2 นางสาวติรี  ละมูลอ 18672 อ าเภอตากใบ ประถมศึกษา  
3 นายมูฮ าหมดัฮาลาว ี เล็งฮะ 21375 อ าเภอตากใบ ประถมศึกษา  
4 นางนสัรียะ  ลาเตะ๊บือริง 18533 อ าเภอเจาะไอร้อง ประถมศึกษา  
5 นางสาวซาฮีเราะห์  สีระโก 19543 อ าเภอสุไหงปาดี ประถมศึกษา  
6 นางอิศรานี  เจะ๊มะ 21133 อ าเภอศรีสาคร ประถมศึกษา  

 



 

ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย 

ระดบั
การศึกษา 

หมายเหตุ 

7 นางสรินที  จนัทร์คง 16288 อ าเภอตากใบ ประถมศึกษา  
8 นางโสภิญญา  บ าเพญ็ศิลป์ 20689 อ าเภอบาเจาะ ประถมศึกษา  
9 นายสมภพ  คงสุก 17788 อ าเภอสุไหงปาดี ประถมศึกษา  

10 นางซาลีฮา  อาลี 21234 อ าเภอเจาะไอร้อง ประถมศึกษา  
11 นางสาวปรินดา  ถาวระ 19578 อ าเภอสุไหงโกลก ประถมศึกษา  
12 นางญาณิศา  จุลกศิลป์ 17472 อ าเภอสุไหงปาดี ประถมศึกษา  
13 นางยภุาพร  สังขว์ารี 20201 อ าเภอสุไหงโกลก ประถมศึกษา  
14 นางลกัษมี  สาและ 20676 อ าเภอสุไหงโกลก ประถมศึกษา  
15 นางปณิตา  วรัจฉรียกุล 18329 อ าเภอสุไหงโกลก ประถมศึกษา  
16 นางรัชนี  ศิริพนัธ์ 17394 อ าเภอสุไหงโกลก ประถมศึกษา  
17 นางสาวช่อทิพย ์ ชนะภยั 20410 อ าเภอศรีสาคร ประถมศึกษา  
18 นางวรารักษ ์ สิวายะวโิรจน์ 19688 อ าเภอสุไหงโกลก ประถมศึกษา  
19 นางรัตนา สัญย ี 21079 อ าเภอเมือง ประถมศึกษา  
20 นางต้ีม่าเหรียม  ยาเซ็ง 18708 อ าเภอสุไหงโกลก ประถมศึกษา  
21 นางซือนะ  มะและ 19729 อ าเภอจะแนะ ประถมศึกษา  
22 นางคอซียะ๊  มีจนัทร์ 17458 อ าเภอระแงะ ประถมศึกษา คู่สมรสไดรั้บ 
23 นางปวณีา  ยโูซ๊ะ 21135 อ าเภอเจาะไอร้อง มธัยมศึกษา   
24 นายสะมาแอ  อาบู 20367 อ าเภอรือเสาะ มธัยมศึกษา คู่สมรสไดรั้บ  
25 นายพีระพงศ ์ ตนัสกุล 13772 อ าเภอระแงะ มธัยมศึกษา   

26 นายหะมะ  มะตาเฮ 20292 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา   

27 นางวรางคณา  แกว้ส าอางค ์ 15577 อ าเภอตากใบ มธัยมศึกษา   

28 นางนูรอยันี  เยีย่มเวช 18397 อ าเภอรือเสาะ มธัยมศึกษา   

29 นายกือรี  ปะนาฆอ 19309 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา   

30 นางนารี  อ่อนวงศ ์ 20437 อ าเภอตากใบ มธัยมศึกษา   

31 นายอารี  สะแลมนั 8561 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา   
 
 



 

ที่ ช่ือ - สกลุ ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย 

ระดบั
การศึกษา 

หมายเหตุ 

32 นายวาย ุ เงาะโซ๊ะ 19761 อ าเภอเจาะไอร้อง มธัยมศึกษา   

33 นางสมใจ  นอ้ยนารถ 15650 อ าเภอตากใบ มธัยมศึกษา   

34 นางรัตนา  มะเซ็ง 18666 อ าเภอระแงะ มธัยมศึกษา   

35 นางรอฮานา  สุดิน 17565 อ าเภอจะแนะ มธัยมศึกษา   

36 นางยใูบด๊ะ  ตาเห 15665 อ าเภอยีง่อ มธัยมศึกษา   

37 นางรอสีดะห์  ดือเร๊ะ 20687 อ าเภอเจาะไอร้อง มธัยมศึกษา   

38 นางยาวาเฮ  เจะ๊มะ 16007 อ าเภอเจาะไอร้อง มธัยมศึกษา   

39 นางบุษรา  มะโนภกัด์ิ 21273 อ าเภอสุไหงปาดี มธัยมศึกษา   

40 นางสุภาวดี  ถนอมพล 14214 อ าเภอแวง้ มธัยมศึกษา   

41 นายอบัดุลรอมดนั บินเจะอาแว 21127 อ าเภอแวง้ มธัยมศึกษา   

42 นางเพญ็วิภา  มะดอรอแม 12556 อ าเภอตากใบ มธัยมศึกษา   

43 นางรอดียะห์  ปลูแว 19208 อ าเภอระแงะ มธัยมศึกษา   

44 นางนวลละออ  อุยยามวงศ ์ 13724 อ าเภอรือเสาะ มธัยมศึกษา   

45 นางยวุเรศ  บวันวล 16088 อ าเภอยีง่อ มธัยมศึกษา   

46 นางอจัฉราภรณ์  รัตนมณี 19411 อ าเภอตากใบ มธัยมศึกษา   

47 นางจารุณี  ช่วยเสน 21432 อ าเภอสุไหงปาดี มธัยมศึกษา   

48 นายสุปรีย ์ สีระโก 15646 อ าเภอสุไหงปาดี มธัยมศึกษา   

49 นางสาวอานีตา  เจะ๊อาแซ 19050 อ าเภอสุไหงปาดี มธัยมศึกษา   

50 นางมือละ  อูมา 19405 อ าเภอสุไหงปาดี มธัยมศึกษา   

51 นางนงลกัษณ์  เรืองนอ้ย 20487 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา   

52 นางสิริลกัษณ์  ชาแท่น 17136 อ าเภอตากใบ มธัยมศึกษา   

53 นางนิบดัรียะห์  นิแวร์ 18493 อ าเภอเมือง มธัยมศึกษา   

54 นายฮารง  มามะบากา 20296 อ าเภอยีง่อ มธัยมศึกษา   
      

 


