
 

 
ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 

เร่ือง ผูท่ี้ไดร้ับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565 
****************** 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2565 มีสมาชิกยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 
210 ราย ไมม่ีผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และมีผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละระดับ ดังนี้ 

สรุปผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 

ระดับประถมศึกษาไดร้ับจัดสรรทุน 70 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุน  จำนวน 69 ราย 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 50 ทุน 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 19 ทุน 

     

ระดับมัธยมศึกษาได้รับจัดสรรทุน 70 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุน  จำนวน 83 ราย 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 56 ทุน 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 14 ทุน 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 3 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 13 ทุน 

     

ระดับอุดมศึกษาได้รับจัดสรรทุน 65 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครขอรับทนุ  จำนวน 54 ราย 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 46 ทุน 

 การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 8 ทุน 

     

ระดับปริญญาโทได้รับจัดสรรทุน 12 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุน  จำนวน 4 ราย 

   
มีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4 ราย 

มีทุนเหลือรวมเป็นเงิน 43,000 บาท 
 

 
 
 
 



 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ได้พิจารณาตัดสินตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งมีรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ กำหนดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 มกราคม 2566     
ณ สถานที่จัดงานวันครูของแต่ละหน่วยที่ท่านสังกัดอยู่  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
            (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
            ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีรายช่ือผูท่ี้ไดร้ับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565 

ระดบัประถมศึกษา จ านวน 69 ทุน 
 

ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

1 18338 นางรูฮายา  หามิ จะแนะ ด.ญ.นูรไลลา  ปานาวา 

2 19729 นางซือนะ  มะและ จะแนะ ด.ญ.นาอีมะห์  มะและ 

3 19045 นายโมฮำหมัดบาหะรี  มูซอ จะแนะ ด.ญ.รอยญาน  มูซอ 

4 17316 นายสะมะแอ  บินเง๊าะ จังหวัด ด.ญ.ฟาเดีย  บินเง๊าะ 

5 19347 นางสาธนี  ไกรราษฎร์ จังหวัด ด.ช.พัทธดนย์  ไกรราษฎร์ 

6 14617 นางเรวดี  มูสิกะอุปถัมภ์ จังหวัด ด.ช.ภณวีร ์ มูสิกะอุปถัมภ์ 

7 19252 นางสาวเดือนเพ็ญ  กุลแก้ว จังหวัด ด.ญ.จุฑามาศ  คงจันทร์ 

8 17582 นางรุสนี  เจ๊ะอูมา จังหวัด นางสาวนาชีต้า  เจ๊ะอูมา 

9 18357 นางนูรีสา  เว้งสีลา จังหวัด ด.ญ.ฮันนาน  เว้งสีลา 

10 19010 นายสะหรี  เมธาธนธรกุล จังหวัด ด.ญ.อัรวา  เมธาธนธรกุล 

11 21764 นายทศพล  เจริญสุข จังหวัด ด.ช.อภิวัฒน์  เจริญสุข 

12 20744 นางมัสฟูฟะห์  วาโซ๊ะ เจาะไอร้อง ด.ญ.มันณา  วาโซ๊ะ 

13 17297 นางสาวฮายาตี  อีซอ เจาะไอร้อง ด.ช.มูฮัมหมัด  ดือเร๊ะ 

14 19830 นายมะอาเรฟ  เบ็ญอับดุลเลาะห์ เจาะไอร้อง ด.ช.อิฟวัฒน์  เบ็ญอับดุลเลาะห์ 

15 16855 นางเบญจวรรณ  มุขแก้ว ตากใบ ด.ช.ศุภกร  มุขแก้ว 

16 14872 ว่าที่ ร.อ.สามารถ  นุธรรมโชติ ตากใบ ด.ช.พีรวิชญ์  นธุรรมโชติ 

17 18928 นางน้ำมนต์  รอดบน ตากใบ ด.ญ.กนกวรรณ  รอดบน 

18 19337 นายสืบพงษ์  คงสวัสดิ์ ตากใบ ด.ช.ปริพัฒน์  คงสวัสดิ์ 

19 19905 นางสาวสุรัฐณา  จันทร์น้อย ตากใบ ด.ช.จิรโชติธนัตถ์  พรหมจันทร์ 

20 18671 นางอาทิตา  สะนิบากอ ตากใบ ด.ญ.นัสรินทร์  สะนิบากอ 

21 20091 นายวสันต์  วระพันธุ์ ตากใบ ด.ญ.จุลินธรณ์  วระพันธุ ์

22 21924 นางฟิรฮานา  มั่นศรัทธา ตากใบ ด.ญ.นูรดาเรีย  มั่นศรัทธา 

23 16217 นายมุขตาร์  มิง บาเจาะ ด.ช.มุดดัษษิร  มิง 

24 17463 นางสาวนิโซเฟีย  หะยีแวสามะ บาเจาะ ด.ช.นิชารีฟ  ซาและ 

25 20525 นางรุสมีณี  มะดือเระ บาเจาะ ด.ญ.อุลญา  มะดือเระ 



ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

26 17703 นางสาวต่วนกีเยาะ  ตุแวบือซา บาเจาะ ด.ช.ต่วนอลีฟ  กูตูยู 

27 17726 นายซายูตี  รีเด็ง บาเจาะ ด.ญ.นูรซัฟฟาร์  รีเด็ง 

28 21702 นางนิเมาะ  สนิ บาเจาะ ด.ช.ซอฟรี  สนิ 

29 22002 นายฮาเซ็ม  ดาโอ๊ะ บาเจาะ ด.ช.นิซฟู  ดาโอ๊ะ 

30 21638 นางสาวนิวานีต้า  พงศารุจิรัตน์ บาเจาะ ด.ช.อินฟาน  เมงไซ 

31 16022 นางสาววิจิตรา  ศาสคุณ เมือง ด.ญ.อัจฉรา  ศรีเวชนันท์ 

32 16464 นางนุชนารถ  คงชู เมือง ด.ญ.จิรัชญา  คงช ู

33 20467 นางแวมัสตูรอ  นิแว เมือง ด.ญ.วันเฟาซานา  มะ 

34 22199 นางสาวกัญญารัตน์  มาสิก เมือง ด.ช.ณัฐวรรธน์  บุญษร 

35 16680 นางสาวจุฑารัตน์ หลีสวัสดิ์ ยี่งอ ด.ช.แทนคุณ  เพ็งสาเกษ 

36 18830 นางสาวจิรัญญา  ยามาแล ยี่งอ ด.ญ.รัตติยา  หัสน ี

37 20576 นางฟาตีหม๊ะ  ยูโซะ ยี่งอ ด.ญ.ซูวารี  ยูโซะ 

38 21398 นางยัสมิง  ยามากู ยี่งอ ด.ช.อากิฟ  ยามากู 

39 22275 นางสาวไซนับ อัตนิ ยี่งอ ด.ญ.อันดาลีฟ  อัตนิ 

40 20583 นางสุภาณี  หนิสาเร๊ะ รือเสาะ ด.ญ. เนาวาล  หนิสาเร๊ะ 

41 20907 นางสาวลีซา  กาเดย์ รือเสาะ ด.ญ.หะนีซ  แมะเร๊าะ 

42 20478 นางสาวมาดฮีะห์  วาจิ รือเสาะ ด.ช.อิฟฟัต  มะดือเร๊ะ 

43 20268 นางไอนา  สะโต รือเสาะ ด.ช. ชารีฟ  กาซอ 

44 14785 นางสาวมารีนี  สาเมาะ แว้ง ด.ช .อามีน  เจ๊ะซอ 

45 20273 นายบุญมา  พันธ์ยอด แว้ง ด.ญ.ธันยพร  พันธ์ยอด 

46 20644 นายมุหามะยากี  ดือมุงกาปะ ศรีสาคร ด.ช.ซุกรอน  ดือมุงกาปะ 

47 22324 นางสาวรุสมานีรา  เซะนาราเซะ ศรีสาคร ด.ญ.มารามี  เจ๊ะดาโอ๊ะ 

48 22529 นางณัฐพัชร์  กุษดี ศรีสาคร ด.ช.บัณฑิตย์  กุษดี 

49 22325 นางสาวซากียะห์  มะซู ศรีสาคร ด.ช.มุคลิศลิลลาฮ์  นาแว 

50 19599 นางสาวอาซีมะ  สีแป สุไหงโกลก ด.ญ.นูรฟาดีลา  เจ๊ะแว 

51 19291 นางสิริจันทร์ ดาวอ สุไหงโกลก ด.ช.ดานิช  ดาวอ 

52 17245 นางนาตียา  ดราแม สุไหงโกลก ด.ช.มูฮัมหมัดฟาอีส  ดราแม 

53 17286 นายธีรพงษ์  เสาร์เพ็ชร สุไหงโกลก ด.ญ.ธัญจิรา  เสาร์เพ็ชร 



ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

54 17350 นางสาวนารี  สุกใส สุไหงโกลก ด.ญ.วริษฐา  สุกใส 

55 15225 นางซูไบด๊ะ  สะมะอุง สุไหงโกลก ด.ญ.ซัลตีนา  สะมะอุง 

56 18328 นางสาวรูซลีณี  เซะนาราเซะ สุไหงโกลก ด.ช.นารารักษ์  เซะนาราเซะ 

57 20241 นางสาวฮายาตี  อารง สุไหงโกลก ด.ช.มูฮัมหมัดฮากิม  มะดาโอะ 

58 20016 นางสาวแวไซฮานี  นอรอเอ สุไหงโกลก ด.ญ.แวนิสรีน  มะเล๊ะ 

59 20157 นางฮานีตา  มั่นคง สุไหงโกลก ด.ช.มุสลิม  มั่นคง 

60 19425 นางสะลาวาตี  บินมามะ สุไหงปาดี ด.ช.ฮัสฟาน  บินมามะ 

61 19220 นางซียาตี  ธรรมตันหยง สุไหงปาดี ด.ญ.อัยณา  ธรรมตันหยง 

62 19543 นางสาวซาฮีเราะห์  สีระโก สุไหงปาดี ด.ช.อาหมัดซากิร  สารีกะ 

63 17765 นางรอฮีมะห์  สะมะแอ สุไหงปาดี ด.ญ.ยัสมิน  สะมะแอ 

64 20813 นางนินะ  เจ๊ะมะ สุไหงปาดี ด.ญ.นาดา  เจ๊ะมะ 

65 19907 นางสาวสุวรรณี  คงชูดวง สุไหงปาดี ด.ญ.ณัฐสินี  ถ่องอำไพ 

66 18600 นายฮาเล็ม  เจ๊ะสะแลแม สุไหงปาดี ด.ช.ฮากีฟ  เจ๊ะสะแลแม 

67 19799 นางสาวสุตือเราะห์  อุมา สุไหงปาดี ด.ญ.ไอมีดียา  อาบู 

68 19071 นางวีรญา  บินสาและ สุไหงปาดี ด.ช.อิฟฟาน  บินอาแว 

69 22061 นางสาวมูนีเราะห์  แวกาปง สุไหงปาดี ด.ช.นัสรูดีน  ดือเร๊ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 83 ทุน 

 

ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

1 14800 นายสมภพ  ผดุงพันธ์ จังหวัด นางสาวก่อกุศล  ผดุงพันธ์ 

2 18702 นางมารีนี  กอรา จังหวัด ด.ญ.ฟิรดาวน์  กอรา 

3 14685 นางสาธิยา  บือซา จังหวัด ด.ญ.ณัจญดา  บือซา 

4 19440 นางซูฮานาฟียะห์  มูซอ จังหวัด ด.ช.มูฮัมหมัดหะชีฟ  มูซอ 

5 18321 นางสาวอริศรา  ซือรี จังหวัด ด.ช.มูฮำหมัดอับดุลฆอฟฟาร์  นูเตะ  

6 20472 นายสุกรีย์  ดือราแม จังหวัด ด.ญ.เพชรดาว  ดือราแม 

7 18942 นางแสงเดือน  ศิริสุวรรณ์ จังหวัด นายวรัญญู  ศิริสุวรรณ์ 

8 21928 นายฮาเซ็ม  ยูโซ๊ะ เจาะไอร้อง นายชาร์ฟรัฮัม  ยูโซ๊ะ 

9 21938 นางฟาศิลา  มะมิงสตาปอเยาะ เจาะไอร้อง นายแอลมีย์  มะมิงสตาปอเยาะ 

10 19355 นายรอฮาดี  ขาวบก เจาะไอร้อง ด.ช.ฮัมดาน  ขาวบก 

11 20688 นางนูรียะ  สานิ เจาะไอร้อง ด.ญ.เกาซัร  สานิ 

12 16307 นายอภิชาติ  รักเถาว์ ตากใบ นายธีรธาฎา  รักเถาว์ 

13 14378 นางอรอุมา  แววภักดี ตากใบ นางสาวกฤติกา  แววภักดี 

14 16595 นายจินดา  คงเจริญ ตากใบ ด.ช.ศไนส์  คงเจริญ 

16 19233 นางนูรซีลาวาตี  รักดี ตากใบ ด.ญ.นูรฟาดีลา  รักดี 

17 13006 นางอำไพ  ราชแก้ว ตากใบ นางสาวณิชารีย์  ราชแก้ว 

18 18055 นางสาวอนงค์  สุขเพชร ตากใบ นางสาวบุษรินทร์  ทองคุปต์ 

19 20892 นางสุชิลา  นิเลาะ ตากใบ ด.ช.สุรสิทธิ ์ นิเลาะ 

20 21340 นายอนุวัฒน์  วาแน บาเจาะ นายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  วาแน 

21 10704 นายอดุลย์  ยูโซะ บาเจาะ ด.ช.มูฮำหมัดซาฟีรีน  ยูโซะ 

22 14525 นางศัณติกา  สาและ บาเจาะ นายซารอน  สาและ 

23 20706 นางสาวพาอีซะห์  ดือเระ บาเจาะ ด.ช.ดานิช  บือราเฮง 

24 21630 นางรูฮาณี  ตาเห บาเจาะ นางสาวซามีลา  ตาเห 

25 21081 นางสาวนุรฮายาตี  ตาเยะ เมือง ด.ญ.อัลวานีย์  เจ๊ะแว 

26 13143 นางสาวเสาวนีย์  แดงเอียด เมือง ด.ช.วุฒภิัทร  ประทุม 

27 21668 นางสาวกัญญาภัทร  ศรีช่วย เมือง ด.ญ.ทิพามณี  เดชทอง 



ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

28 21137 นางนุรกาตีนี  ยูโซะ ยี่งอ ด.ญ.บุษรีน  เจ๊ะสีตี 

29 4334 นายเปาซี  ดือเร๊ะ ยี่งอ นายอาซาน  ดือเร๊ะ 

30 19061 นางฮากีนี  บินสาแลแม ยี่งอ ด.ญ.นาเดีย  บินสาแลแม 

31 15698 นางรูสีตา  อารง ยี่งอ ด.ญ.ชามีมี  อารง 

32 17892 นางนาตีกะห์  ยีลูมา ยี่งอ นางสาวซัสวานี  ยีลูมา 

33 17222 นายเกษม  แวสุหลง ระแงะ นางสาวสิริกาญจน์  แวสุหลง 

34 16027 นายเซาฟี  เจ๊ะเต๊ะ ระแงะ ด.ญ. อัซฟา  เจ๊ะเต๊ะ 

35 17265 นางธิดารัตน์  พึ่งก่ิง ระแงะ ด.ญ.กิ่งกมล  พึ่งกิ่ง 

36 20367 นายสะมาแอ  อาบู ระแงะ นางสาวไอร์รดา  อาบู 

37 13154 นางจริภา  ศิลประเสริฐ ระแงะ ด.ช.ปรเมศวร์  ศิลประเสริฐ 

38 22460 นางสาวฟาตีมะห์  สนิกอเด็ง ระแงะ ด.ญ.นิอัฟนาน  นิโย๊ะ 

39 20672 นายชนก  แซ่ฮ่อน รือเสาะ นางสาววรกมล  แซ่ฮ่อน 

40 22407 นายเปาซี  สาแม รือเสาะ ด.ช. ฟัยรุซ  สาแม 

41 19200 นางรอซีฮ๊ะ  ดือราแม รือเสาะ ด.ญ.ฮานีฟาร์  ดือราแม 

42 20483 นางนุรมาลา  นิเงาะ รือเสาะ ด.ช.นิอานาส  นิเงาะ 

43 15847 นางธีรดา  บัวงาม รือเสาะ นางสาวธันย์ชนก  บัวงาม 

44 10250 นางประณีต  สุริยงค์ รือเสาะ นางสาวสุชานันท์  สุริยงค ์

45 22354 นางฮามีเนาะ  ยูโซะ รือเสาะ นางสาวนัสรีน  ยูโซะ 

46 16232 นายประเสริฐ  ทองคำ แว้ง ด.ช.อัครชัย  ทองคำ 

47 19294 นายธนภัทร  สกุลวิศัลย ์ แว้ง นายวิชยุตม์  สกุลวิศัลย์ 

48 16355 นางสีตีอามีเนาะห์  อาลี แว้ง ด.ญ.อิฟตีนาน  ดือรอนิง 

49 17322 นางรุสนานี  ยะโก๊ะ แว้ง ด.ญ.ฮาวา  ยะโก๊ะ 

50 19780 นางสาวจิราพันธ์  สีพรหม แว้ง ด.ช. ธนยศ  สุวรรณจามรี 

51 6998 นายธวัช  แสงสุวรรณ แว้ง ด.ช.ปภังกร  แสงสุวรรณ 

52 19268 นางสาวรัตนา  การัยภูมิ ศรีสาคร ด.ญ.รัตนากร  เมธา 

53 19511 นางสกาวรัตน์  เสาร์เพชร ศรีสาคร นางสาวดุจดาว  เสาร์เพชร 

54 20183 นายอาซาเดล  บือราเฮง สุคิริน ด.ช.มูฮัมหมัดอกิล  บือราเฮง 

55 21617 นางสาวมาเรียม  เจ๊ะมูซอ สุไหงโกลก นางสาวฟารีฮัน  อามะ 



ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

56 19471 นางสาววรรณชนก  ชูดเทพ สุไหงโกลก นางสาวนปภา  แก้วเมฆ 

57 15405 นางซูฮานา  หะยีปะจู สุไหงโกลก ด.ช.ฟูดัย  หะยีปะจู 

58 17764 นางทัสณี  แก้วเมฆ สุไหงโกลก นางสาวนิรมล  แก้วเมฆ 

59 20291 นางสาวจรรยมณธน์  พุทธรุ่งโรจน์ สุไหงโกลก นางสาวณัฐธิดา  เอียดเล็ก 

60 16731 นางสาวนอรียะห์  หะยีหะมะ สุไหงโกลก นางสาวนูร์อารีนา  นิทอง 

61 15462 นายสุธี  อาแวเตะ สุไหงโกลก ด.ญ.ญาซีมีน  อาแวเตะ 

62 16902 นางซาอีเร๊าะ  สะมะแอ สุไหงโกลก ด.ช.นัสรูลดีน  มะแซ 

63 18154 นางสาววาฐินี  ยูโซะ สุไหงโกลก ด.ช.วาสุกรี  ยะหริ่ง 

64 18757 นางสาวชื่นนภา  รัตนสกล สุไหงโกลก นางสาวพิชญาภัค  บุตรดา 

65 16141 นายปริญญา  จุ้ยทอง สุไหงโกลก นายปวริศ  จุ้ยทอง 

66 21180 นายรอฮะ  ลอเซะ สุไหงโกลก นางสาวตัสนีม  ลอเซะ 

67 17342 นายนพดล  ดีพาส สุไหงปาดี นางสาวหัทยา  ดีพาส 

68 18135 นางวนิดา  รัตนร่วมมาลา สุไหงปาดี นางสาวสลิลรัตน์  รัตนร่วมมาลา 

69 18137 นางรูสะนีวาตี  จิตเที่ยง สุไหงปาดี ด.ญ.วิจดาร  จิตเที่ยง 

70 19217 นางขนิษฐา  นนธิ สุไหงปาดี นางสาวชนิกานต์  นนธิ 

71 18633 นางรอฮาณี  ยูโซ๊ะ สุไหงปาดี ด.ญ.นูรุลฮุสนา  ยูโซ๊ะ 

72 22249 นางฮาลีเม๊าะ สนิ สุไหงปาดี ด.ญ.อิคลีมา  สนิ 

73 18269 นางสาวกุลจิรา  เจริญชาตรี สุไหงปาดี ด.ช.พัสกร  ทองรมย์ 

74 15507 นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  วาโด สุไหงปาดี นางสาววันซัลมีย์  วาโด 

75 21669 นางสาวสุรียานิง  สะแลแม สุไหงปาดี นายชารีมาน  เจ๊ะหลง  

76 21080 นางยานี  หินนะ สุไหงปาดี นางสาวอุมเราะห์  หินนะ 

77 22169 นางซูฮัยมา  อาแว สุไหงปาดี ด.ญ.นูรเดียร์นาอาลียา  อาแว 

78 14013 นายโชคชัย  หวัดเพ็ชร สุไหงปาดี ด.ญ.พาขวัญ  หวัดเพ็ชร 

79 14430 นางโสวัยบะห์  มามุ สุไหงปาดี นายอามีรุจน์  มามุ 

80 17386 นางฟารีด๊ะ  ปานาวา สุไหงปาดี ด.ญ.นาดา  ปานาวา 

81 16774 นางสุนีย์  เวทโอสถ สุไหงปาดี ด.ญ.สิริมณี  ลายหมู่ 

82 18974 นางสมฤทัย  คงประเสริฐ สุไหงปาดี นายฐานพัฒน์  คงประเสริฐ  

83 14314 นายปฐม  ปริปุนณังกูร สุไหงปาดี ด.ญ.ปุณิกา  ปริปุนญังกูร 



ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 54 ทุน 
 

ที่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

1 13024 นายนิแม  มะดีเย๊าะ จะแนะ นางสาวนิซูฮัยฟา  มะดีเยา๊ะ 

2 11136 นายสุขสันต์  เหมมัน จังหวัด นางสาวอัสมาร์  เหมมัน 

3 17357 นางอารีย์  เชาว์สุ่ม จังหวัด นางสาวพทัธนนัท์  เชาว์สุ่ม 

4 8715 นายสมศักดิ์  สุพงษ ์ จังหวัด นางสาวธิดาพร  สุพงษ ์

5 19556 นางสายชล  แดงพะเนิน จังหวัด นางสาวพรรณษา แดงพะเนิน 

6 5308 นายแวอูเซ็ง  ตุลยาพงศ ์ จังหวัด นางสาวอัสมา  ตุลยาพงศ์ 

7 10420 นายจรินทร์  พรหมดำ จังหวัด นายจตุรภัทร  พรหมดำ 

8 21578 นางพชัรากร  มณีวงศ ์ จังหวัด นางสาวโยษิตา  มณีวงศ ์

9 16368 นายมะยีดิง  อาแวจ ู เจาะไอร้อง นางสาวดนีาห์  อาแวจู 

10 19771 นางอาตีกะห์  บองออาแซ เจาะไอร้อง นางสาวซลัวา  บองออาแซ 

11 20184 นางนารีมาลย์  สารีมาแซ ตากใบ นางสาวนัซมีย์  ยูโซะ 

12 12556 นางเพ็ญวิภา  แวยูโซ๊ะ ตากใบ นายฟูดัยล์  มะดอรอแม 

13 11852 นางนุชนาฏ  เข็มทอง ตากใบ นายปิยวัฒน์  เข็มทอง 

14 14469 นายมูหัมมัด  มะรียอ ตากใบ นางสาวอัซวานี  มะรียอ 

15 12469 นางจนิตนา  หมวกสกุล ตากใบ นางสาวจฬุาลักษณ์  หมวกสกุล 

16 12179 นางนภาเพ็ญ  ทองจนิดา ตากใบ นางสาวอาภาภัทร  ทองจินดา 

17 19411 นางอัจฉราภรณ์  รัตนมณ ี ตากใบ นางสาวอนนัตญา  รัตนมณี 

18 20387 นายฮาฟิต  สน ิ บาเจาะ นายอัฟฎอล  สน ิ

19 20837 นางนายบีัน  จติติกานต์ บาเจาะ นายอนสั  จิตติกานต ์

20 11613 นางสุนิศา  สะมะสะ บาเจาะ นายอัฮมัดอัลอัยมาน  สะมะสะ 

21 7000 นายมะ  ดาราแม บาเจาะ นางสาวฮามีดา  ดาราแม 

22 21580 นางนัทรียา  อวนข้อง บาเจาะ นางสาวอลิษา  อวนข้อง 

23 13934 นางนูรีฮาน  ดอแม เมือง นายอัฟฟานดี  ดอแม 

24 11843 นางมารีนี  แวนามะ เมือง นายนูรูดดีน  แวนามะ 

25 13605 นางฐิตพิร  เทพษร เมือง นางสาวปัณณพร  เทพษร 

26 19611 นางศิริพร  มณีรัตน ์ เมือง นายก้องกิตต์   มณีรัตน์ 



ที่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

27 19569 นายเจ๊ะอูเซ็ง  ยูโซะ๊ เมือง นายอาร์มีน  ยูโซ๊ะ 

28 13169 นางสวพร  ลิ่มซุ่น เมือง นายสิริวชิญ์  ลิ่มซุน่ 

29 22179 นางฮาลีเมาะ   มาม ุ เมือง นางสาวนูรซาฮดีา  มาม ุ

30 17756 นางอามีเนาะ  รอมะซา ยี่งอ นายอานัส  หลชี่วย 

31 17514 นางสาวนริศรา  มะสาและ ยี่งอ นางสาวโซเฟียณี  มะสาและ 

32 20296 นายฮารง  มามะบากา ยี่งอ นางสาวเกาว์ษัร  มามะบากา 

33 18358 นางไซนะ  ดาละ ยี่งอ นางสาวนัสริน  ดาละ 

34 11958 นางจนิตนา  มานะ ยี่งอ นางสาวอังศนา  มานะ 

35 18992 นางมาเรียม  หะวี ยี่งอ นางสาวคอยรุนนิสาอ์  หะวี 

36 7265 นางจิตรลดา  มิ่งขวัญ ระแงะ นายธีรภัทร  มิ่งขวัญ 

37 16491 นางนัจลาอ์  ปันดีกา ระแงะ นายชลธาร  ปันดีกา 

38 18433 นางกอมารียาห์  บือราเฮง ระแงะ นางสาวอาศิรา  แวนามะ 

39 14915 นางวรรดี  ชนิไชยชนะ ระแงะ นางสาวชิดชนก  ชนิไชยชนะ 

40 16714 นางซารีนา  ตาเละ ระแงะ นายซัรฮาน  ตาและ 

41 17840 นางไมตรี  แสนสุข ระแงะ นายศุภวิชญ์  แสนสุข 

42 7668 นางสาวศุภาภรณ์  งานบุหงา รือเสาะ นายศิวชัชา  งานบุหงา 

43 14820 นายปัณณวัฒน์  แก้วทอง แว้ง นางสาวณัฎฐ์ญาดา  แก้วทอง 

44 15701 นายมนูญ  แวดอเลาะ แว้ง นางสาวนิสรีน  แวดอเลาะ 

45 9251 นายบุญเลิศ  รัตนกาญจน ์ แว้ง นางสาวดาลัด  รัตนกาญจน์ 

46 11643 นางสมจิตร พูลทรัพย ์ ศรีสาคร นางสาวสุชานาถ  พูลทรัพย์ 

47 13916 นางพรทิพย์  ใจเย็น ศรีสาคร นายกฤษณวิทย์  ใจเยน็ 

48 18223 นางฟารีด๊ะ  นิกาน ิ ศรีสาคร นายนัซรุดดีน  นิกานิ 

49 12013 นางนรารัตน์ ปัทมนิทร ์ สุคิริน นางสาวณชิาภัทร์  ปัทมินทร์ 

50 18469 นางสุยิงตาน์  หะยีมะเกะ สุไหงปาด ี นางสาวบีคูศนิลณ์  ดอแม 

51 21273 นางบุษรา  มะโนภักดิ์ สุไหงปาด ี นายพีรพล  มะโนภักดี 

52 14106 นางจฑุารัตน์  สีจนัทร์ สุไหงปาด ี นางสาวณชิมน  สีจันทร์ 

53 18142 นางยูในด๊ะ  กุเวกามา สุไหงปาด ี นางสาวแวนูรอาอีดา  กุเวกามา 

54 21525 นางยไูนดะ๊  ลาเต๊ะ สุไหงปาด ี นางสาวนูรูลฮูดา  ลาเต๊ะ 



ระดบัปริญญาโท จ านวน 4 ทุน 
 

ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ -  สกุล สังกัด 
ขอทุนการศึกษาเพื่อ 

ชื่อ-สกุล (บุตรสมาชิก) 

1 19686 นางนุชนารถ  ดือราแม จังหวัด นางสาวสุรีพร  มะเกะ 
2 10978 นางอุไร  เชาว์ทอง ตากใบ นางสาวกานติมา  เชาว์ทอง 

3 14985 นายอาหะมะ  กาแต บาเจาะ นายซุฟเฟียน  กาแต 

4 12673 นางอารมณ์  อ้อยหวาน สุไหงปาดี นางสาวพิริยะพร  อ้อยหวาน 

 


