
 

 
ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 

เร่ือง ผูท่ี้ไดร้ับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2563 
****************** 

 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากัด ได้เปิดรับสมคัรผูข้อรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 1 - 30 ตุลาคม 2563 มีสมาชิกยื่นใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 
183 ราย มีผูท่ี้ขาดคุณสมบติั จ านวน 2 ราย และมีผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ระดบัประถมศึกษาไดรั้บจดัสรรทุน 70 ทุน มีผูย้ืน่ใบสมคัรขอรับทุน  จ านวน 77 ราย 

   ขาดคุณสมบติั จ านวน 1 ราย 

 การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 1 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 55 ทุน 

 การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 2 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 21 ทุน 

   ผู้ท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษาบุตร จ านวน - ราย 
 

ระดบัมธัยมศึกษาไดรั้บจดัสรรทุน 70 ทุน มีผูย้ืน่ใบสมคัรขอรับทุน  จ านวน 59 ราย 

   ขาดคุณสมบติั จ านวน 1 ราย 

 การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 1 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 45 ทุน 

 การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 2 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 13 ทุน 

   ผู้ท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษาบุตร จ านวน - ราย 
 

ระดบัอุดมศึกษาไดรั้บจดัสรรทุน 65 ทุน มีผูย้ืน่ใบสมคัรขอรับทุน  จ านวน 41 ราย 

   ขาดคุณสมบติั จ านวน - ราย 

 การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 1 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 36 ทุน 

 การพิจารณาคดัเลือก รอบท่ี 2 มีผูไ้ดรั้บทุน จ านวน 5 ทุน 

 ผู้ท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษาบุตร จ านวน - ทุน 
 

ระดบัปริญญาโทไดรั้บจดัสรรทุน 12 ทุน มีผูย้ืน่ใบสมคัรขอรับทุน  จ านวน 6 ราย 

   ขาดคุณสมบติั จ านวน - ราย 

   มีผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา จ านวน 6 ราย 
มีทุนเหลือ เป็นเงิน 105,000.00 บาท 



 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั โดยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 63 ไดพ้ิจารณาตดัสิน
ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา ซ่ึงมีรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาบุตร ดงัรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ ก าหนดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 16 มกราคม 2564     
ณ สถานท่ีจดังานวนัครูของแต่ละหน่วยท่ีท่านสังกดัอยู ่ 
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22 ธนัวาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
            (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
            ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีรายช่ือผูท่ี้ไดร้ับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2563 

ระดบัประถมศึกษา จ านวน 76 ทุน 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกุล บุตรสมาชิก 

1 นายทรงยศ  สารภาพ 17335 สังกดัจงัหวดั ด.ญ.ขวญัจิรา สารภาพ 
2 นายมนสั  ชุดแดง 13354 สังกดัจงัหวดั ด.ญ.วิธณี ชุดแดง 
3 นายอภิชาติ  อภิรติยากุล 08383 สังกดัจงัหวดั ด.ช.อาลิฟ อภิรยติยากุล 
4 นางนนัทา  น่ิมภูษา 19697 สังกดัจงัหวดั ด.ญ.ชุติกาญจน์ น่ิมภูษา 
5 นางสาวชลธิชา  โพธ์ิเตียน 21118 สังกดัจงัหวดั ด.ช.นราเพชร เอียดนุ่น 
6 นายสมพร  ศรีวงั 21184 สังกดัจงัหวดั ด.ช.มโนสิทธ์ิ ศรีวงั 
7 นางสาวกชสม  มณีมาศ 20488 สังกดัจงัหวดั ด.ช.กฤติเดช มณีมาศ 
8 นายรอดินนั  บือราเฮง 21672 สังกดัจงัหวดั ด.ญ.วีรดา บือราเฮง 
9 นางสาวอามีเน๊าะ  มะตาแม 18075 อ าเภอจะแนะ ด.ช.ราชนรินทร์ สมาน 

10 นายอบัดุลเลาะ  สาและ 18340 อ าเภอจะแนะ ด.ช.อามรั สาและ 
11 นางโนรมีราณี  ดอเลาะ 20381 อ าเภอจะแนะ ด.ช.อฟัมาวีย ์ดอเลาะ 
12 นายรุสดี  มะลี 17932 อ าเภอเจาะไอร้อง ด.ญ.อลัวานี มะลี 
13 นายปรีชา  แกว้สวสัด์ิ 17318 อ าเภอตากใบ ด.ญ.ณัฐชยา แกว้สวสัด์ิ 
14 นางปาซือนา  เจ๊ะมะ 16712 อ าเภอตากใบ ด.ช.มูฮ าหมดัฟาริส รอเหะ 
15 นางสุลกัขณา  ศรีรัตน์ 18527 อ าเภอตากใบ ด.ญ.ศุภสุตา ศรีรัตน์ 
16 นางสาวสาวิตรี  เพช็รสงค ์ 20145 อ าเภอตากใบ ด.ญ.มินตา ธวชักาญจน์ 
17 นายอลัฟานีง  มะดือเระ 19379 อ าเภอตากใบ ด.ช.อลัอีมาน มะดือเระ 
18 นางสาวเมทนี  ฤกษส์โมสร 21707 อ าเภอตากใบ ด.ญ.เสาวคนธ์ เอียดนอ้ย 
19 นางสารินี  กาเด็น 19967 อ าเภอบาเจาะ ด.ญ.บาซิม กาเด็น 
20 นางนูรียะ๊  มะวาจิ 20153 อ าเภอบาเจาะ ด.ญ.อิฟฟัต มะวาจิ 
21 นายรุสลาน  กาเจ 19285 อ าเภอบาเจาะ ด.ช.มูฮ าหมดันาอีม กาเจ 
22 นางซานีซะห์  สีรี 20326 อ าเภอบาเจาะ ด.ช.ซุลฟะห์มี สีรี 
23 นางศลิษา  ถาวรเศษ 20423 อ าเภอเมือง ด.ญ.ชญานีย ์ถาวรเศษ 
24 นางนูรีฮะห์  แวยะโก๊ะ 20057 อ าเภอเมือง ด.ญ.แวตสันีม แวยะโก๊ะ 
 



ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกุล บุตรสมาชิก 

25 นางมนธิรา  รักราวี 15099 อ าเภอเมือง ด.ช.ธนศานต์ิ รักราวี 
26 นางจงกล  บุญยะวนัตงั 13353 อ าเภอเมือง ด.ญ.กรวรรณ บุญยะวนัตงั 
27 นางอุดารียะ  บุญญา 19785 อ าเภอเมือง ด.ช.มูฮมัหมดัอามีร บุญญา 
28 นางสาวซาลีมะห์  เจะเซะ 18530 อ าเภอเมือง ด.ช.มชัอลั ซะอะ 
29 นางวิภารัตย ์ มะดาโอ๊ะ 20518 อ าเภอเมือง ด.ช.นคัวตั มะดาโอ๊ะ 
30 นางนูรีลนั  ยหีวนัจิ 15200 อ าเภอยีง่อ ด.ญ.อุสนา ยหีวนัจิ 
31 นางนูรีดา  แวนามะกนั 17924 อ าเภอยีง่อ ด.ญ.นินาอาม แวนามะกนั 
32 นางฮานีซะห์  พวงนุ่น 19157 อ าเภอยีง่อ ด.ญ.นจัญมีย ์พวงนุ่น 
33 นางสาวนูรียะห์  ปูเตะ 21529 อ าเภอระแงะ ด.ญ.นูรีน โตะหะ 
34 นางสุดา  หลงราม 20742 อ าเภอระแงะ ด.ช.นรินธรณ์ หลงราม 
35 นางสาวฮสัมะห์  มะ 16873 อ าเภอระแงะ ด.ญ.นูรอยัมาน แกมะ 
36 นายมามุ  เวง้สีลา 09660 อ าเภอรือเสาะ ด.ญ.มาดีฮะห์ เวง้สีลา 
37 นางปาตีเมาะ  ลูวี 18607 อ าเภอรือเสาะ ด.ญ.นูรฟาติลย ์ลูวี 
38 นางสาวซูราณีย ์ เปาะเลาะ 19734 อ าเภอรือเสาะ ด.ช.อะฟาน เจ๊ะเงาะ 
39 นางคอลีเยาะ  ดาหะแม 17649 อ าเภอรือเสาะ ด.ช.มูฮมัหมดันอีม ดาหะแม 
40 นางวนิดา  นิอุมา 21494 อ าเภอแวง้ ด.ช.ฟารุก นิอุมา 
41 นางภฑัทรากร  บุญให้ 19868 อ าเภอแวง้ ด.ญ.สิริภทัร บุญให้ 
42 นางโนรีลาวาตี  เศษคง 18165 อ าเภอแวง้ ด.ญ.นดา เศษคง 
43 นายอบัดุลรอซี  มหามะ 21522 อ าเภอแวง้ ด.ช.อซัรอฟ มหามะ 
44 นางรอสนี  หม่ืนพกัดี 20909 อ าเภอแวง้ ด.ญ.ฟิตรีดา หม่ืนพกัดี 
45 นางสุนิดา  อุมา 17112 อ าเภอศรีสาคร ด.ญ.อาเฟีย อุมา 
46 นางรูกีซ๊ะ  สะโต 20982 อ าเภอศรีสาคร ด.ญ.ซซัวาน สะโต 
47 นางอรทยั  อนนัตณรงค ์ 18180 อ าเภอสุคิริน ด.ญ.พิชชาภา อนนัตณรงค ์
48 นางฤดี  หมวกด า 17990 อ าเภอสุคิริน ด.ช.โกเมนทร์ หมวกด า 
49 นายลาภวตั  บุญธรรม 19448 อ าเภอสุไหงโกลก ด.ช.ณรงคศ์กัด์ิ บุญธรรม 
50 นางมาเรีย  แวอาลี 17354 อ าเภอสุไหงโกลก ด.ญ.นาบีลา มะเซ็ง 
 
 



ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกุล บุตรสมาชิก 

51 นายสมมาศ  ตาซา 11293 อ าเภอสุไหงปาดี ด.ญ.ซูวารียะห์ ตาซา 
52 นายอรัญฎี  มะเยง็ 15544 อ าเภอสุไหงปาดี ด.ญ.นูร์ฟาเดีย มะเยง็ 
53 นางสูรียาตี  อา้สะกะละ 18596 อ าเภอสุไหงปาดี ด.ช.อนับสั อา้สะกะละ 
54 นายณฐัพงค ์ บุญให้ 18133 อ าเภอสุไหงปาดี ด.ญ.ณัฐธิดา บุญให้ 
55 นางซาดีนา  สามะ 19690 อ าเภอสุไหงปาดี ด.ช.มูฮ าหมดัซูฮยั  ดือเลาะ 
56 นางชวนพิศ  จนัทร์บูรณ์ 13806 อ าเภอสุคิริน ด.ญ.นนัทพ์ิชชา จนัทร์บูรณ์ 
57 นางสาวอุมรีย ์ เหมกุสุมา 20204 อ าเภอสุคิริน ด.ช.อิสกรรดาร์ หะยมีะปีเยา๊ะ 
58 นายอิสสะมาแอ  หะยมีะลี 16385 อ าเภอศรีสาคร ด.ช.มูฮมัหมดันาบาวี หะยมีะลี 
59 นางฟาตีเมาะ  สาแมมะซา 16458 อ าเภอรือเสาะ ด.ช.อมัมูรี แมเลาะ 
60 นางสาวนูรีดา  ดือเร๊ะ 21201 อ าเภอจะแนะ ด.ญ.ฮยัฟาร์ เจ๊ะโซ๊ะ 
61 นายกอเซ็ง  มาม ุ 21551 อ าเภอสุไหงปาดี ด.ช.อฟัฎอล มามุ 
62 นางนูรีดา  ฮูลูสาและ 21984 อ าเภอรือเสาะ ด.ญ.นูรฟาติน ฮูลูสาและ 
63 นางดูไรนี  ขวญัคาวิน 20304 อ าเภอบาเจาะ ด.ญ.บุซรอ ขวญัคาวิน 
64 นางรุซฏาย ์ บาโด 20047 อ าเภอจะแนะ ด.ช.ซารีฟ บาโด 
65 นางวชัรี  เครือเตียว 21813 อ าเภอเมือง ด.ญ.สุชานุช เครือเตียว 
66 นางอิศรานี  เจ๊ะมะ 21133 อ าเภอศรีสาคร ด.ญ.ฟาติน เจ๊ะมะ 
67 นางสาวซูไฮลา  สาและ 21246 อ าเภอยีง่อ ด.ญ.มีรฟัต โต๊ะปาแซ 
68 นางสาวธิติมา  อูมาแง 21384 อ าเภอรือเสาะ ด.ช.อฎัฬีญาน อูมาแง 
69 นางอิลฮมั  ยโูซ๊ะ 19712 อ าเภอศรีสาคร ด.ช.อซัรอน แวมะนอ 
70 นางอารี  ล าพรหมสุข 20521 อ าเภอสุไหงปาดี ด.ช.ณฐัภทัร ล าพรหมสุข 
71 นางสมฤดี  นอ้ยอามาตย ์ 21995 อ าเภอแวง้ ด.ช.ภูธเนศ นอ้ยอามาตย ์
72 นางซาฟีเร๊าะ  มอลอ 21637 อ าเภอบาเจาะ ด.ญ.นาดาล มอลอ 
73 นางสาวนูรญณันะฮ ์ อูเซ็ง 21437 อ าเภอศรีสาคร ด.ช.อบัดุลมูฮยัมีน บูวะ 
74 นางนาริน  สีแดง 18274 อ าเภอแวง้ ด.ช.ปัณณวิชญ ์สีแดง 
75 นางสาวเสาวคนธ์  แยง่คุณเชาว ์ 20673 อ าเภอสุไหงปาดี ด.ช.อซัฮาน จงกลบาล 
76 นางสาวฟารีดา  เจ๊ะมะ 21231 อ าเภอศรีสาคร ด.ญ.นูรอานอมั อาแด 

     
 



ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 58 ทุน 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ผู้ขอรับทุน 
เลข

ทะเบียน 
สังกดัหน่วย ช่ือ - สกุล บุตรสมาชิก 

1 นายสุรพล  ศรีสุวรรณ์ 12648 สังกดัจงัหวดั ด.ช.ไตรรัตน์ ศรีสุวรรณ์ 
2 นางกิตติยา  กาฮง 19590 สังกดัจงัหวดั ด.ช.วนัมูฮ าหมดัริสกี กาเฮง 
3 นางจินตนา  สุระก าแหง 14517 สังกดัจงัหวดั ด.ญ.ณฐมน สุระก าแหง 
4 นายกฤษฎา  พรหมแกว้ 21972 สังกดัจงัหวดั ด.ช.พีรณฐั พรหมแกว้ 
5 นางนาซีลา  สาเหาะ 17470 อ าเภอจะแนะ ด.ญ.นูรอสัรินดา สาเหาะ 
6 นายฮาวารี  ดอเลาะ 17881 อ าเภอจะแนะ ด.ช.อฟันนัท ์ดอเลาะ 
7 นายอบัดุลอาซิด  มามะ 16597 อ าเภอจะแนะ ด.ช.อลัฟารุด มามะ  
8 นางอาตีมา  สาเม๊าะ 16708 อ าเภอเจาะไอร้อง ด.ญ.อารียา ดือเลาะ 
9 นางปวีณา  ยโูซ๊ะ 21135 อ าเภอเจาะไอร้อง ด.ญ.โนรฮาวาร์ ยโูซ๊ะ 

10 นายอาคม  ทองจงั 16857 อ าเภอตากใบ ด.ญ.ทกัษพร ทองจงั 
11 นายสามชาย  ขวญัด า 18062 อ าเภอตากใบ นายสิรวิชญ ์ขวญัด า 
12 นางซาดีนา  หะยสูีหลง 21866 อ าเภอบาเจาะ ด.ญ.อิบติซาม มะเซ็ง 
13 นางซารีนะ  เจ๊ะเนาะ 18435 อ าเภอบาเจาะ ด.ญ.วิลดาน เจ๊ะเนาะ 
14 นางกูซารีนา  อบัดุลรามนั 18500 อ าเภอบาเจาะ ด.ญ.นิซซัวาน อบัดุลรามนั 
15 นางซาลีฮา  อาลี 21234 อ าเภอเมือง ด.ช.กิศวาร์ เจ๊ะมะ 
16 นายเจะสะมาแอ  บากา 07941 อ าเภอเมือง ด.ญ.นาซีมะห์ บากา 
17 นางอารี  สุขแดง 14835 อ าเภอเมือง นายปิยพล สุขแดง 
18 นางนิบดัรียะห์  นิแวร์ 18493 อ าเภอเมือง นายนิรอฟรี นิแวร์ 
19 นางรอซีตา  มูซอ 19041 อ าเภอเมือง ด.ญ.ฟารียาล มูซอ 
20 นายดนยั  ปุ๋ ยพรหม 17666 อ าเภอเมือง ด.ช.นฐักิจ ปุ๋ ยพรหม 
21 นายมะรอฟี  เจะเลาะ 16325 อ าเภอยีง่อ ด.ญ.กุลวานีย ์เจะเลาะ 
22 นางสาววยรีุ  จิยีง่อ 19321 อ าเภอยีง่อ น.ส.ศิริรัตน์ ลีอีลา 
23 นายมรุพงศ ์ ทองแกว้ 11461 อ าเภอยีง่อ น.ส.ณชัชา ทองแกว้ 
24 นางวินิดา  อาบู 17304 อ าเภอระแงะ ด.ช.มูฮมัมดัอาฟฟาน อาบู 
25 นางนูรีดา  อาด า 20281 อ าเภอระแงะ ด.ญ.นูรฮาฟีซา อาด า 
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26 นายหิง  วาแม 13599 อ าเภอระแงะ น.ส.สุรัยดา วาแม 
27 นายต่วนตาร์มีซีย ์ นิจิ 20141 อ าเภอระแงะ น.ส.ต่วนฮานีฟา นิจิ 
28 นายอซัมาน  โต๊ะม๊ิ 15146 อ าเภอระแงะ ด.ช.อารีฟ โต๊ะม๊ิ 
29 นางอาอีซะห์  ตนัหยงดายอ 15693 อ าเภอรือเสาะ ด.ญ.อสันา สามะ 
30 นายอาดุล  บุญเอ้ือ 13352 อ าเภอรือเสาะ น.ส.กุลนนัทน์ บุญเอ้ือ 
31 นางคอซีมะห์  สาและลาโละ 15014 อ าเภอรือเสาะ น.ส.อุลฟา สาและลาโละ 
32 นางธญัวรัตม ์ ยามาแล 13109 อ าเภอรือเสาะ น.ส.อรไพลิน ยามาแล 
33 นางมูรนี  เต๊ะมาลอ 19904 อ าเภอรือเสาะ ด.ญ.นูรดีนา อาบูบาซา 
34 นายอบัดุลรอมดนั  บินเจะอาแว 21127 อ าเภอแวง้ น.ส.นูรูลอิลมี บินเจะอาแว 
35 นางรุสนี  อูเซ็ง 19040 อ าเภอแวง้ น.ส. จิณตา อูเซ็ง 
36 นางปาลิดา  ชยัสวสัด์ิ 21845 อ าเภอแวง้ นายวชิรวิชญ ์ไหมคง 
37 นางพาตีเม๊าะ  หลงเก็ม 16067 อ าเภอแวง้ น.ส.นาเดีย หลงเก็ม 
38 นายเปาซี  อาบู 21415 อ าเภอศรีสาคร ด.ญ.นุรโซเฟีย อาบู 
39 นางนุรนี  อารง 19402 อ าเภอศรีสาคร ด.ช.ชารีฟ อารง 
40 นางศโรณี  มัน่ศรัทธา 14884 อ าเภอสุไหงโกลก ด.ช.นาอิฟ มัน่ศรัทธา 
41 นางสาววราภรณ์  ทองเจริญ 14380 อ าเภอสุไหงโกลก ด.ญ.นิฌานนัท ์บวัสวา่ง 
42 นางสาวกนัยช์ลา  สารัตน์ 16899 อ าเภอสุไหงโกลก ด.ช.ญาณาธิป บุญทอง 
43 นางอามีเน๊าะ  สาแปอิง 19116 อ าเภอสุไหงโกลก ด.ญ.อาวาฏีฟ เจ๊ะมะ 
44 นางลกัษมี  สาและ 20676 อ าเภอสุไหงโกลก ด.ญ.มีริญธิรา สาและ 
45 นางตวงทิพย ์ ศรีทวี 12710 อ าเภอสุไหงโกลก นายปรัชญท์วี ศรีทวี 
46 นางรอซียะ๊  เปาะซา 18235 อ าเภอเจาะไอร้อง ด.ญ.นูรอยัมี เปาะซา 
47 นางต่วนซ๊ะ  มะลี 17931 อ าเภอเจาะไอร้อง ด.ญ.ต่วนไอยดา มะลี 
48 นางซอปียะ  มะสาอิ 16544 อ าเภอเจาะไอร้อง ด.ญ.อานีส มะสาอิ 
49 นางวราภรณ์  หวงักุหล า 21405 อ าเภอรือเสาะ น.ส.นาญา หวงักุหล า 
50 นางสะตีระ  ไมมะหาด 13060 อ าเภอรือเสาะ น.ส.อลินา ไมมะหาด 
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51 นางฮจัญะฮเ์จ๊ะฮสัซียะฮ ์ แวสาแล 14208 อ าเภอศรีสาคร นายอิลฮมั แวสาแล 
52 นางฮาลิหม๊ะ  ศรีเพชร 15837 อ าเภอยีง่อ น.ส.นรินธร ศรีเพชร 
53 นางการีหม๊ะ  ดือเร๊ะ 19202 อ าเภอรือเสาะ นายนูรอิห์ซาน เตง็ 
54 นางมาซีลา  อาแวกะจิ 17930 อ าเภอเจาะไอร้อง น.ส.ฟาเดีย สะมะแอ 
55 นางรุ่งนภา  อีซอ 21290 อ าเภอรือเสาะ ด.ญ.ฟาติน อีซอ 
56 นางรุสดา  แมเร๊าะ 20434 อ าเภอศรีสาคร ด.ช.อกัรอม แมเร๊าะ 
57 นางสาวอสัฟารัยณี  อาลี 20511 อ าเภอรือเสาะ ด.ญ.นิสรีน ศรีวิเศษ 
58 นายซลัมี  แวอูเซ็ง 21882 อ าเภอแวง้ นายฟิรฮาม แวอูเซ็ง 

     
 

ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 41 ทุน 
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1 นางอภิสพชัญ ์ ชูวิริทธ์ิพล 12030 สังกดัจงัหวดั น.ส.ฌามิญช ์ชูวิริทธ์ิพล 
2 นางทสัสิมนต ์ บุญเพิ่ม 12935 สังกดัจงัหวดั น.ส.สาธิมา ซุน้ซ่ิม 
3 ว่าท่ี พ.ต.ประดิษฐ์  มะโนสันต ์ 20987 สังกดัจงัหวดั นายปวเรศ มะโนสันต ์
4 นายราชวตัร  เด่นตุลาการ 16050 อ าเภอเจาะไอร้อง น.ส.ฟาติน เด่นตุลาการ 
5 นายอ านวย  อารอมะ 12917 อ าเภอตากใบ น.ส.นสัรียา อารอมะ 
6 นางปัทมา  มยัเซ็ง 18762 อ าเภอตากใบ น.ส.นูรียาณีย ์มยัเซ็ง 
7 นางวฒันา  วาเด็งพงศ ์ 15396 อ าเภอตากใบ นายกอฟฟารี วาเด็งพงศ์ 
8 นางอนักรณ์อณัณ์  ธีระอรรถโภคิน 17479 อ าเภอตากใบ นายปัณญากร กาละพนัธ์ 
9 นางพเยาว ์ ประสิทธิชยัวุฒิ 14518 อ าเภอตากใบ น.ส.นิชนิภา ประสิทธิชยัวุฒิ 

10 นายจกัราวุธ  พรหมนอ้ย 09091 อ าเภอตากใบ นายพชรพล พรหมนอ้ย 
11 นางการีหม๊ะ  แลแมแน 13200 อ าเภอบาเจาะ น.ส.นุสบา แลแมแน 
12 นางจีราพร  ช่วยเรือง 12416 อ าเภอเมือง น.ส.ปัณฑิตา ช่วยเรือง 
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13 นางฮาซือหน๊ะ  แซนา 15858 อ าเภอเมือง น.ส.ศษณา มนสัศุภมงคล 
14 นางสีตีฮามีเนาะห์  มือลี 19250 อ าเภอเมือง น.ส.นาเดียร์ มือลี 
15 นายรอนิง  บินอิสมาอีล 12366 อ าเภอยีง่อ น.ส.ซาวานี บินอิสมาอีล 
16 นางสาวครองขวญั  ทองคุปต ์ 16136 อ าเภอยีง่อ น.ส.ปานทิพย ์ทองคุปต ์
17 นางอนงนาฎ  โทสิทธ์ิ 13095 อ าเภอระแงะ นายณฏัฐาวฒัน์ โทสิทธ์ิ 
18 นางอจัฉรา  รัตนนิยม 11830 อ าเภอระแงะ น.ส.พรลภสั รัตนนิยม 
19 นางดวงค า  แดงคงรอด 14655 อ าเภอระแงะ น.ส.ศุภดี แดงคงรอด 
20 นายมะรอเซะ  เจ๊ะบู 06639 อ าเภอระแงะ นายซูกิฟลี เจ๊ะบู 
21 นายอุสมาน  อาบู 11285 อ าเภอระแงะ นายรอฟีกี อาบู 
22 นางรอดียะห์  ปลูแว 19208 อ าเภอระแงะ น.ส.ซูณีลา กูลูแว 
23 นายฮาซนั  หะยบีูยา 14900 อ าเภอรือเสาะ น.ส.ฮาฟีซา หะยบีูยา 
24 นายมะยดิีง  จารง 19566 อ าเภอรือเสาะ นายชารีฟ จารง 
25 นางอายซีะ  อูเซ่ง 13558 อ าเภอแวง้ นายมูฮมัมดัศุภญานต ์อูเซ่ง 
26 นางมารียะห ์ อาแว 13376 อ าเภอแวง้ นายนิรันดร์ อาแว 
27 นายบดินทร์  ดอเลาะ 15509 อ าเภอแวง้ น.ส.นูลียานา ดอเลาะ 
28 นางอุบลมาศ  อูมา 08130 อ าเภอแวง้ น.ส.วนัฟาซีลา แวสะมะแอ 
29 นายมาหะมะซาตาร์  สะแล๊ะ 18102 อ าเภอศรีสาคร นายมูฮ ามดัซาวาวี สะแล๊ะ 
30 นางสาวดวงใจ  สุวรรณโณ 17179 อ าเภอสุคิริน น.ส.ปัฎฐมา สุวรรณโณ 
31 นายสวสัด์ิ  ทองมี 18720 อ าเภอสุคิริน นายคุณชัญ ์ทองมี 
32 นายมูฮาหมดั  อาซามิง 18153 อ าเภอสุไหงโกลก น.ส.นิสรีน อาซามิง 
33 นางเพลินพิศ  ตั้งวชัรกุล 10394 อ าเภอสุไหงโกลก น.ส.ศุภาพิชญ ์ตั้งวชัรกุล 
34 นางสุภา  จนัทร์ขาว 13357 อ าเภอสุไหงปาดี น.ส.จิณณพตั จนัทร์ขาว 
35 นายอดุลย ์ มะหะมะ 16071 อ าเภอสุไหงปาดี นายอารอฟัต มะหะมะ 
36 นายอุสมาน  เจ๊ะฮะ 15560 อ าเภอสุไหงปาดี น.ส.สุไรดา เจ๊ะฮะ 
37 นายเซากี  มะยโูซ๊ะ 06498 อ าเภอแวง้ นายยสุรี มะยโูซ๊ะ 
38 นายบณัฑิต  สติรักษ ์ 07169 อ าเภอแวง้ นายวนัริสกี สติรักษ์ 
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39 นายบุญช่วย  คงศรี 14601 อ าเภอตากใบ นายภูษณ คงศรี 
40 นายประจกัษ ์ ถานนัดี 15972 อ าเภอตากใบ น.ส.ดวงหทยั ถานนัดี 
41 นายอานูวา  มามะ 11284 อ าเภอแวง้ นายศุภศิลป์ มามะ 

     
 

ระดบัปริญญาโท จ านวน 6 ทุน 
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1 นางสมหมาย  แซ่ยี ่ 05658 อ าเภอเมือง น.ส.สรินญา ศิริพร 
2 นายจีรวิชญ ์ การสมเกตุ 10195  อ าเภอยีง่อ น.ส.ฌาฐิษา การสมเกตุ 
3 นายนิพล  ราชสุวรรณ 13115 อ าเภอระแงะ น.ส.ปัทมาพร ราชสุวรรณ 
4 นายอภิลกัษณ์  วาสนามงคล 10901 สังกดัจงัหวดั นายภานุสรณ์ วาสนามงคล 
5 นายดลเราะหมาน  นวลแยม้ 10042 อ าเภอรือเสาะ น.ส.นซัมีย ์นวลแยม้ 
6 นางอรัญญา  วรรณมาตร 04979 อ าเภอเมือง น.ส.วนัฟิรดาว วรรณมาตร 
     

 
บญัชีรายช่ือผูส้มคัรขาดคุณสมบติั 
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สังกดั หมายเหตุ 

1 นางฮาลีเมาะ   มามุ 22179 อ าเภอเมือง เขา้เป็นสมาชิกวนัท่ี 25 ก.พ.2563  
เป็นสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน 

2 นางอยัดา  ฮามะ 20605 อ าเภอตากใบ ไดรั้บทุนการศึกษาบุตร ปี 2561 

     

 


