
 

 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

เรื่อง ผูไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2564 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มีมติให สหกรณ

ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เขารับทุนการศึกษาป 2564   โดยเปดรับสมัคร

ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผานมานั้น  

สกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ขอประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับ

การศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนี ้

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จํานวนทุนละ 1,000 บาท จํานวน 92 ทุน 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

1 9064 นางศริิพร  ยูฮันเงาะ เด็กหญิงพิมพลภัส  ยูฮันเงาะ 1,000 

2 10085 นางอมลวรรณ  อุเส็น เด็กหญิงอนิสา  อุเส็น 1,000 

3 11432 นางสาวกิตติมา  บูหมัน เด็กหญิงซัฟวานา  ตาเอ็น 1,000 

4 11348 นางสกุณา  หนีหมาน เด็กหญิงฮาญาลิตา  หนีหมาน 1,000 

5 8670 นางกุลติยา  หมาดสา เด็กหญิงไอยดา  หมาดสา 1,000 

6 8859 นายสุลตรณ  หลังเกตุ เด็กหญิงไรยมีน  หลังเกตุ 1,000 

7 10100 นางสาวฮาบีดะ  เร็มหล ี เด็กหญิงดานีน  เร็มหล ี 1,000 

8 9743 นางฉาหระ  ชมฮด เด็กหญิงมีนา  ชมฮด 1,000 

9 10636 นางสาววรรณ ี แวอุมา เด็กชายฟรฮาน  หมาดตา 1,000 

10 8882 นายอาธิศักดิ์  แกสมาน เด็กหญิงอาฮารา  แกสมาน 1,000 

11 8861 นายเจริญ  จิหมาด เด็กชายจรันธรณ  จิหมาด 1,000 

12 9672 นางสาวอนุสรา  ราเย็น เด็กชายฮัลซลาห  บุตรา 1,000 

13 9273 นางเจะสีตีหาหยาด  ไชยมล เด็กชายธนะรัชต  ไชยมล 1,000 

14 9568 นางยูนูดา  ไตรภพ เด็กหญิงยุสรอ  ไตรภพ 1,000 

15 9983 นายภานุพงศ  แสงอุดม เด็กชายเตชินท  แสงอุดม 1,000 

16 11311 นางสิริมา  ประดิษฐขํา เด็กชายณฐพล  ประดิษฐขํา 1,000 

17 9198 นางวรรณนิสา  จิตหลัง เด็กชายมาโปรด  จิตหลัง 1,000 

18 11006 นางสาวอัลฮุสนา  เจะดอเลาะ เด็กชายมูฮัมหมัดฮาชีมีย  เจะดอเลาะ 1,000 

19 10469 นางอรวรรณ  มากชูชิต เด็กหญิงปภาวรินท  มากชูชิต 1,000 



ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จํานวนทุนละ 1,000 บาท จํานวน 92 ทุน (ตอ)  

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

20 10797 นางสาวสาปยะห  กูดู เด็กหญิงดารียา  ยาแลหวา 1,000 

21 11050 นางสุวิมน  เชี่ยหวน เด็กหญิงปณณภัทร   เชี่ยหวน 1,000 

22 9101 นางอทิยาภรณ  เพชรสลับแกว เด็กชายณัฐพีชร   เพชรสลับแกว 1,000 

23 10705 นางสาวจริยา  อินตาฝา เด็กชายอัจญวัฒน  หาดเนิน 1,000 

24 8850 นายวิชัย  บัวเนี่ยว เด็กชายวชริวิทย  บัวเนี่ยว 1,000 

25 10402 นางสาวสุไหวบะ  เกษมสัน เด็กชายธวัชชัย  เกษมสัน 1,000 

26 10483 นางสาวฮามิดะ  หมาดเตะ เด็กชายซัยนูรดีน  ปานแขวน 1,000 

27 10334 นางสากีนา  กรมเมือง เด็กชายสาริทธิ ์ เหมโคกนอย 1,000 

28 10096 นางสาวอัสน ี เหร็บราเย็น เด็กชายฆอฟฟาร  บิลลาติปชา 1,000 

29 9293 นายธีรวัฒน  หลีนิ่ง เด็กหญิงพีรณัฐ  หลีนิ่ง 1,000 

30 9121 นางสาวสุจินดา  หมัดเหยด เด็กชายศิรวิชญ  หมาดเตี้ย 1,000 

31 11069 นางสาวธมลวรรณ  สุวรรณรัตน เด็กชายธีรัตม  อาดตันตรา 1,000 

32 9459 นางสาวสุนิสา  สูหลง เด็กหญิงอินคาม  ยูฮันนั้น 1,000 

33 10623 นางสาวสุไรญา  มะสันติ เด็กชายสุรสิทธิ์  เกษม 1,000 

34 11277 นางจีราวรรณ  ตีกาสม เด็กหญิงฮัซฟานา  ตีกาสม 1,000 

35 11428 นายยัฟรี  หมันเส็น เด็กชายยุสรี  หมัดเส็น 1,000 

36 9859 นางสาวปรีดา  กรมเมือง เด็กชายปอซี  ขันสุข 1,000 

37 9200 นางปรียาดา  เอียดมาก เด็กชายปติกร  เอียดมาก 1,000 

38 9941 นางสาวนีซะ  ทิพมณี เด็กชายซัลวา  เก็มบู 1,000 

39 9154 นางจิราพร  คําสงค เด็กชายพุฒิธาดา  คําสงค 1,000 

40 11171 นางสาวกาญจนา  บัวทอง เด็กหกญิงกวินธิดา  บุญศักดิ์ 1,000 

41 9387 นางสุกันยา  หมีนหวัง เด็กชายอุนซีย  หมีนหวัง 1,000 

42 11322 นางสาวอภิชญา  หนูทอง เด็กหญิงนรินทรทิพย  บัวชุม 1,000 

43 9838 นางยูไวเราะ  ชํานาญเพาะ เด็กชายบาซีลิน  ชํานาญเพาะ 1,000 

44 11074 นางสุภาวด ี อินโตรม เด็กชายอัษศดิณย  อินโตรม 1,000 

45 10606 นางกอเยาะ  วัฒนะ เด็กชายอามีน  วัฒนะ 1,000 

46 11250 นางสาวณัฏชนันท  คําเวบุญ เด็กหญิงอริฎฐิสา  หมัด 1,000 

47 11630 นางสาวนิตติมา สัตยจิตต เด็กชายอิจญลาล  ปากบารา 1,000 

48 10944 นางกาญจนา  จอหวัง เด็กชายฟลซาฮ  จอหวัง 1,000 

49 9348 นางปญญารัตน  โพธิ์ดก เด็กชายนครินทร  โพธิ์ดก 1,000 



ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จํานวนทุนละ 1,000 บาท จํานวน 92 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

50 9564 นางจินตนา  ฉิมมุสิก เด็กชายชวกร  ฉิมมุสิก 1,000 

51 11185 นายอับดุลเลาะ  แดสา เด็กหญิงนดา  แดสา 1,000 

52 9679 นางอรอมล  ชนะชู เด็กชายขอบฟา  ชนะช ู 1,000 

53 11339 นางพนิดา  เต็มสงสัย เด็กชายพชร  เต็มสงสัย 1,000 

54 10356 นางสาวมารียะ  เกาะกลาง เด็กชายพิชุตม  สามะ 1,000 

55 10642 นายเกรียงศักดิ์  แดวากม เด็กชายอซลี  แดวากม 1,000 

56 10628 นางยันตี  มะสมัน เด็กชายซอดีกีน  มะสมัน 1,000 

57 11078 นางสาวพัทธนันท  โตะปลัด เด็กชายเจะอาฟก  โตะปลัด 1,000 

58 10694 นางคณิศร  แตสกุล เด็กหญิงณชิชาอร  แตสกุล 1,000 

59 10322 นางฮาฝเสาะ  ทิ้งปากถ้ํา เด็กชายเจะนัสรูน  ทิ้งปากถ้ํา 1,000 

60 11032 นายภาณุวัฒน  ลิมาน เด็กชายมูฮัมหมัดตอฮา  ลิมาน 1,000 

61 10336 นางฮาสานะ  พรัดขํา เด็กหญิงอเดรียนา  สมาแอ 1,000 

62 9134 นางทัศนีย  แยบคาย เด็กหญิงนัทนลิน  แยบคาย 1,000 

63 9843 นางอัฆณีญา  ทิพยกองลาศ เด็กหญิงอินทิรา  ทิพยกองลาศ 1,000 

64 9943 นายมูฮอฟฟล  ยาหมาย เด็กหญิงนุฮา  ยาหมาย 1,000 

65 8624 น.ส.ปนัดดา  ปานรงค เด็ดกหญิงนัฐธฤตตา  อุษามาลยเวท 1,000 

66 8117 นางจริญ  พรหมวิจิต เด็กหญิงชวพร  พรหมวิจิต 1,000 

67 9281 นางนูรียา  อาลี เด็กหญิงซลิซีรีน  อาล ี 1,000 

68 9908 นางสาวสุดา  ปานค ู เด็กหญิงวีดาซ  สะแหละ 1,000 

69 10426 นางอานีญา  เปรมใจ เด็กชายณดีอาลี  เปรมใจ 1,000 

70 10713 นางสาวมริสา  เส็นติระ เด็กชายซากีรีน  หมินเตะ 1,000 

71 10118 นางสาวสุรีบะ  หนิมุสา เด็กชายประยุทธ  หนิมุสา 1,000 

72 10530 นางสาวพรทิพย  หลังยาหนาย เด็กหญิงโกมาซุม  วิจะสิกะ 1,000 

73 9780 นางสาวสุปราณ ี แดงงาม เด็กชายสืบสกุล  หลงหา 1,000 

74 11442 นางสาววัชโรบล  ดําสงฆ เด็กชายกฤติพงศ  เกาเอี้ยน 1,000 

75 8916 นางสุภาพร  เผนานนท เด็กหญิงญาณิดา  เผนานนท 1,000 

76 11269 นายปยวรรฒ  แสงทอง เด็กชายปองคุณ  แสงทอง 1,000 

77 10740 นางอามีนะ  ทองดํา เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองดํา 1,000 

78 10053 นางนิชธาวัลย  หมันเหตุ เด็กชายซันฟาร  หมันเหต ุ 1,000 

79 8768 นางเจะโสม  ขุนฤทธิ์ เด็กหญิงดาณีน  ขุนฤทธิ์ 1,000 



ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จํานวนทุนละ 1,000 บาท จํานวน 92 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

80 10177 นางสุปราณี  มาลินี เด็กชายฟรฮาน  มาลินี 1,000 

81 9275 นางสาริญา  ชูเก็น เด็กหญิงนัจวา  ชูเก็น 1,000 

82 7984 นายศิริพงศ  เมียนเพ็ชร เด็กชายรพีพงศ  เมียนเพ็ชร 1,000 

83 9408 นางนัจญวา  แดงงาม เด็กชายฟรฮาน  แดงงาม 1,000 

84 9380 นางสาวสุวัยดา  แกสมาน เด็กชายอานัส  หวาฉลุง 1,000 

85 8761 นางสาวจีรภา  จันทรมนตรี เด็กหญิงปาณปวีณ  เหลาทอง 1,000 

86 9094 นางวิลัยรัตน  เหลาโสด เด็กชายชามี  เหลาโสด 1,000 

87 7466 นางสาวนฤมล  สังขไพฑูรย เด็กหญิงรินทรลภัส  อยางดี 1,000 

88 10355 นางฤทัยรัตน  งะสมัน เด็กหญิงฮานา งะสมัน 1,000 

89 10232 นางสาวชิสา  แยมทิม เด็กชายอดิโรจ  สามัญ 1,000 

90 9946 นางสาวรอก่ีเยาะ  อาแว เด็กหญิงซัรฟา  กองบก 1,000 

91 11524 นางสาวนพวรรณ นิลสกุล เด็กชายนันทิพัฒน  อังฮะ 1,000 

92 10524 นางเกษรา  หัสมา เด็กหญิงตระการตา ตระกูลดิษฐ 1,000 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4  จํานวนทุนละ 1,500 บาท จํานวน 97 ทุน 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

1 8786 นายเชาวรินทร  หมื่นอาด เด็กหญิงนูรอัยนี  หมื่นอาด 1,500 

2 8691 นางชนิสรา  ปนดิกา เด็กชายจิรสิน  ปนดิกา 1,500 

3 11242 นางวัลยา   สาริปา เด็กชายมัจญดีย  สาริปา 1,500 

4 9135 นางเสาวลักษณ  ลิงาลาห เด็กชายภูดิศ  ลิงาลาห 1,500 

5 8582 นางสาวมนชยา  มนูญดาหวี เด็กชายฮานิส  อาโกบใบ 1,500 

6 11292 นางสาวพนิดา  หมัดอะดั้ม เด็กชายวรพล  ดนหรอหมาน 1,500 

7 10712 นายฐิติพงศ  ทุมมาลี เด็กหญิงกนกกาญจน  ทุมมาล ี 1,500 

8 8670 นางกุลติยา  หมาดสา เด็กหญิงอสันา  หมาดสา 1,500 

9 9712 นางสาวพัชราภรณ  ยาบา เด็กชายอันวา  หมีนพันธ 1,500 

10 8091 นางปรีญา  อาหนาย เด็กชายคามิล  อาหนาย 1,500 

11 9321 นางจันทนา   นุยโสะ เด็กชายธรรมสรณ  นุยโสะ 1,500 

12 9335 นางกูดรุณี  หลงเจะ เด็กชายอัครชัย  หลงเจะ 1,500 

13 11240 นางกรณิการ  งะสมัน เด็กชายดานิส  งะสมัน 1,500 

14 10636 นางสาววรรณ ี แวอุมา เด็กชายเฟาวาส  หมาดตา 1,500 

15 9184 นางอุไร  นาคสงา เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคสงา 1,500 



ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4  จํานวนทุนละ 1,500 บาท จํานวน 97 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

16 8882 นายอาธิศักดิ์  แกสมาน เด็กหญิงอสุรอย  แกสมาน 1,500 

17 9789 นางคณรีตัน  สาเล เด็กชายนัสซอล  สาเล 1,500 

18 8862 นางละอองทิพย  จันทวิลาศ เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทวิลาศ 1,500 

19 10773 นางจันทิพย  คลังของ เด็กชายฟสิกส  คลังของ 1,500 

20 9983 นายภานุพงศ  แสงอุดม เด็กหญิงชาลิสา  แสงอุดม 1,500 

21 8780 นางกิตติยา  ฤทธิภักดี เด็กชายณฐกมล  ฤทธิภักดี 1,500 

22 10012 นางสาวฮาณียะ  วาโระ  เด็กชายรุสลาน  เส็นนิ่ง 1,500 

23 9101 นางอทิยาภรณ  เพชรสลับแกว เด็กชายธนภัทร  เพชรสลับแกว 1,500 

24 10797 นางสาวสาปยะห  กูดู เด็กชายอิรฟาน  ยาแลหวา 1,500 

25 10103 นายยอหัน  ตุกังหัน เด็กชายฟาเดล  ตุกังหัน 1,500 

26 11334 นางนิดา  นาราวัน เด็กชายติรมีซี  นาราวัน 1,500 

27 10402 นางสาวสุไหวบะ  เกษมสัน เด็กชายเกียติชัย  เกษมสัน 1,500 

28 9717 นางนฤมล  ชวยดํา เด็กชายปณยธร  ชวยดํา 1,500 

29 7764 นายวิทยา  มาราสา เด็กชายอัซรอน  มาราสา 1,500 

30 8638 นายวินิจ  กลิ่นละมัย เด็กชายกิจติพัชญ  กลิ่นละมัย 1,500 

31 9549 นางสาวนุจร ี เสงขาว เด็กหญิงธีรการต  เสงขาว 1,500 

32 8296 นางยินด ี ชูนวล เด็กหญิงชนกกมล  ชูนวล 1,500 

33 5882 นายวิชิต  ลีมัด เด็กชายธีรพัทร  ลีมัด 1,500 

34 11079 นายอดิพงษ  หลงจ ิ เด็กหญิงฟาติน  หลงจิ 1,500 

35 9459 นางสาวสุนิสา  สูหลง เด็กชายอารีฟ  ยูฮันนั้น 1,500 

36 8885 นางโนรี  หนูชูสุข เด็กหญิงซิลมีย  หนูชูสุข 1,500 

37 10195 นางสุณี  เละลม เด็กหญิงอามีรา  เละลม 1,500 

38 10190 นางมินละ  กาเส็มสะ เด็กชายยุซรอน  ศรียาน 1,500 

39 10166 นางสาวสุรียรัตน  หลงสมัน เด็กชายอับรอต  ดอเลาะ 1,500 

40 9015 นายเสรี  บิสนุม เด็กชายอินอาม  บิสนุม 1,500 

41 10104 นางฮาตีสา  มุสิทธ เด็กชายกรวินท  มุสิทธ 1,500 

42 9252 นายโกมล ยุนุย เด็กชายนัควัต  ยุนุย 1,500 

43 8650 นางพนิดา  พุมมณี เด็กหญิงพชรภร  พุมมณี 1,500 

44 10723 นายพยุงศักดิ์  หนูดวง เด็กชายพุฒิพงศ  หนูดวง 1,500 

45 8665 นางสาวมาเรียม  แดงหลัง เด็กชายวันมูฮัมหมัด  เดนดารา 1,500 



ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4  จํานวนทุนละ 1,500 บาท จํานวน 97 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

46 11256 นางฉารียะ  ปาลาสัน เด็กหญิงธัญชนก  ปาลาสัน 1,500 

47 10174 นางสาวจรรยา  ติงหวัง เด็กชายวรเทพ  จันเจือ 1,500 

48 10139 นางสุไวบะ  หมาดทิ้ง เด็กหญิงนัจวา  หมาดทิ้ง 1,500 

49 10913 นายอับดุลตอเหรบ  ลีมูสา เด็กหญิงฮัยฟาอ  ลีมูสา 1,500 

50 9270 นางชลิตา  นวลออง เด็กชายปวริศ  นวลออง 1,500 

51 11421 นางสาวสุนีย  ไมมะหาด เด็กชายอันดามัน ไมมะหาด 1,500 

52 9348 นางปญญารัตน  โพธิ์ดก เด็กหญิงปทมพร  โพธิ์ดก 1,500 

53 9288 นางสาวสุภาพร  มนตร ี เด็กชายกวีวิทย  เพ็ชรบูรณ 1,500 

54 9043 นายมูฮาํหมาด  หมูดงาม เด็กหญิงอัจญริน  หมูดงาม 1,500 

55 8594 นางสุวัยญา  วิเมลืองรังสี เด็กชายธีธัช  วิเมลืองรังสี 1,500 

56 10864 นางสาวภัชฎาพร  พรหมเมศร เด็กหญิงวัชราพร  ปลองออน 1,500 

57 6694 นายวิทยา  มิ่งมาก เด็กชายสุพิจักขณ  มิ่งมาก 1,500 

58 10246 นางวิไลวรรณ  อยางดี เด็กหญิงลักษิกา  อยางดี 1,500 

59 9899 นางสาวกชพรรณฐ  สุวรรณภูดิท เด็กหญิงกรณัฐ  สุวรรณภูดิท 1,500 

60 9421 นายสุชาต ิ นาคสงา เด็กหญิงสุไรนา  นาคสงา 1,500 

61 11490 นางอรุณี มณีโสะ เด็กชายอัฎฮาร  มณโีสะ 1,500 

62 10728 นางรัชนีกร  กายอ เด็กหญิงชารีญา  กายอ 1,500 

63 10477 นางอัทธนีกร  เรืองพุฒ เด็กหญิงอนันตญา  เรืองพุฒ 1,500 

64 10674 นายปฏิพล  ดานเทง เด็กหญิงธนพรรณ  ดานเทง 1,500 

65 10154 นายนพดล  ผลไชย เด็กชายณชพล  ผลไชย 1,500 

66 9255 นางสาวฝาริดา  กุลโรจนสิร ิ เด็กชายปนนท  สมาคม 1,500 

67 9457 นางสาวนงคลักษณ  วงศกระพันธ เด็กชายวรวัฒน  เรืองเขียว 1,500 

68 10467 นางพัชรา  รัตนวิจิตร เด็กชายพิรญะ  รัตนวิจิตร 1,500 

69 10322 นางฮาฝเสาะ  ทิ้งปากถ้ํา เด็กหญิงเจะนัสรีญา  ทิ้งปากถ้ํา 1,500 

70 9103 นายธราวุธ  เหมสลาหมาด เด็กชายธาวิน  เหมสลาหมาด 1,500 

71 9352 นางทัศณยี  ปไสย เด็กชายอารทติซ  ปไสย 1,500 

72 11188 นางรอดา  ศรีหา เด็กชายอะหหมัดซอลีฮนี  ศรีหา 1,500 

73 8624 นางสาวปนัดดา  ปานรงค เด็กชายณัฐธฤต  อุษามาลยเวท 1,500 

74 10164 นางสาวอาตีรา  นุยเด็น เด็กชายอิซดิฮาร  เอียดดี 1,500 

75 10208 นายอานัส  ปนัง เดก็หญิงดาลิยา  ปนัง 1,500 



ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4  จํานวนทุนละ 1,500 บาท จํานวน 97 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

76 7765 นางสุพิศ  แสดงมณี เด็กหญิงสุทธามณี  แสดงมณี 1,500 

77 10111 นางจินตนา  หลงเก็ม เด็กชายนาวิน  หลงเก็ม 1,500 

78 11442 นางสาววัชโรบล  ดําสงฆ เด็กชายชนะพงศ  เกาเอ้ียน 1,500 

79 8168 นางลาวัลย  หมีนเหม เด็กหญิงนิสรีน  หมีนเหม 1,500 

80 8517 นางเพ็ญศรี ชวยมณ ี เด็กชายศิรพัฒน  เจริญสุข 1,500 

81 10620 นางสาวคอดียะ  อูโหยบ เด็กชายภูตะวัน  คลองดี 1,500 

82 8597 นางปรียาภรณ  รื่นรมย เด็กชายจิรเมธ  รื่นรมย 1,500 

83 8768 นางเจะโสม  ขุนฤทธิ์ เด็กชายดานิช  ขุนฤทธิ์ 1,500 

84 10746 นายซอูีด  อัสนีย เด็กชายฟกกรี  อัสนีย 1,500 

85 9034 นายสุชาต ิ ยูโสะ เด็กหญิงอารีนา  ยูโสะ 1,500 

86 9068 นายอับดุลเลาะฮ  พันหวัง เด็กชายอัสซาน  พันหวัง 1,500 

87 9331 นางสาวสาวิณ ี สิทธิชัย เด็กหญิงณัฐนิช  พลายแสง 1,500 

88 7948 นายศิรพิงศ  เมียนเพ็ชร เด็กหญิงปรรณสรณ  เมียนเพ็ชร 1,500 

89 7185 นางสายใจ  เบ็ญหมัด เด็กชายอารัช  เบ็ญหมัด 1,500 

90 10017 นางอัจฉรา  ชูกระจางผล เด็กชายธนดล  ชูกระจางผล 1,500 

91 10865 นางสาวนภาพร  อังวรพิพัฒน เด็กหญิงจิดาภา  อาหล ี 1,500 

92 8716 นางสาวจีรภา  จันทรมนตรี เด็กหญิงนิชา  เหลาทอง 1,500 

93 11411 นางมยุรา  แซฉ้ิน เด็กหญิงศุภณิดา  แซฉ้ิน 1,500 

94 10355 นางฤทัยรัตน  งะสมัน เด็กชายฮัสซาน  งะสมัน 1,500 

95 9253 นางสาวปฏิมา  สองเมือง เด็กชายปาราวัตร  สองเมือง 1,500 

96 11517 นางสาวจิรวดี ดวงสุด เด็กหญิงธัญภรณ อินทรสุข 1,500 

97 10741 นายประดิษฐ  คชสวัสดิ ์ เด็กชายฟนคีย คชสวัสดิ ์ 1,500 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 จํานวนทุนละ 2,000 บาท จํานวน 98 ทุน 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

1 8266 นางพรรณี  ครุวรรณพัฒน เด็กหญิงวนัชพร  ครุวรรณพัฒน 2,000 

2 9137 นางสาวอุไรวรรณ  บุญยิ่ง เด็กชายชิติสรณ  ไคนุนภา 2,000 

3 10220 นางพรพิมล  หวังกุหลํา เด็กชายบาซิล  หวังกุหลํา 2,000 

4 9430 นางปุญชรัสมิ ์ สมปอง เด็กชายธิติพัทธ  สมปอง 2,000 

5 7976 นางสุรีรัตน  ธีระกุล เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล 2,000 

6 10264 นางสาวโรสซาราห  งะสงบ เด็กหญิงฮานีน  ประพฤติชอบ 2,000 



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 จํานวนทุนละ 2,000 บาท จํานวน 98 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

7 8670 นางกุลติยา  หมาดสา เด็กชายซากีรีน  หมาดสา 2,000 

8 10339 นายนิอิสกาดา  นิเดร เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร 2,000 

9 9429 นางพันทิพา  บุญชัก เด็กชายวีระภัทร  บุญชัก 2,000 

10 8823 นางกนกเลขา  เจริญผล เด็ดหญิงกิติวิชญา  เจริญผล 2,000 

11 8752 นางวารินทรัตน  จองเดิน เด็กชายวีรินทร  จันทรอุดร 2,000 

12 10914 นางสุทิรา  กระสายสินธ เด็กชายชิติพัทธ  กระสายสินธ 2,000 

13 11050 นางสุวิมน  เชี่ยหวน เด็กหญิงปวันพัสตร   เชี่ยหวน 2,000 

14 10103 นายยอหัน  ตุกังหัน เด็กหญิงวิลดาน  ตุกังหัน 2,000 

15 7379 นางจรรยวรรธน  คงธสมณ เด็กหญิงณปภัช  กาญจนาเกศยูร 2,000 

16 9055 นายวสันต  แดวากม เด็กหญิงศุภาพิชญ  แดวากม 2,000 

17 9678 นางสาววิลาวรรณ  ปอหรา เด็กหญิงวิชญาดา  ติงสงา 2,000 

18 9143 นางราตร ี คงสุข เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข 2,000 

19 8181 นายสุริด  สะตามัน เด็กหญิงนภัส  สะตามัน 2,000 

20 7600 นางทิพวรรณ  ธังดิน เด็กหญิงพริมพริมา  ธังดิน 2,000 

21 10582 นางวนิดา มณีกามัน เด็กชายกูฟาซิล  มณีกามัน 2,000 

22 9639 นางสาวรัตนา  รองเดช เด็กหญิงมัรดีญา  โตะดํา 2,000 

23 11277 นางจีราวรรณ  ตีกาสม เด็กหญิงอัสลนีา  ตีกาสม 2,000 

24 8561 นางดวงกมล  โปดํา เด็กหญิงยศยา  โปดํา 2,000 

25 7731 นายฉูอิบ  หลงสลํา เด็กหญิงนุรดิยาอ  หลงสลํา 2,000 

26 8392 นางจิราพร  องศารา เด็กชายเฟาซาน  องศารา 2,000 

27 11246 นางสาวจริยา  นุยโสะ เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ 2,000 

28 10723 นายพยุงศักด์ิ  หนูดวง เด็กหญิงณชัชา  หนูดวง 2,000 

29 9221 นางวรวต ี เหร็มดี เด็กชายฟาอิส  เหร็มดี 2,000 

30 10065 นางกาญจนา  หลงสลํา เด็กหญิงธัญญวรินทร  หลงสลํา 2,000 

31 11421 นางสาวสุนีย  ไมมะหาด เด็กหญิงไมอารมี่  ไมมะหาด 2,000 

32 9196 นางชนินทร  มะแอเคยีน เด็กหญิงโรสฮานา  มะแอเคียน 2,000 

33 7632 นางขวัญใจ  รอเกต เด็กชายเตาฟก  รอเกต 2,000 

34 8710 นางจินตนา  งะสมัน เด็กหญิงราฟดา  งะสมัน 2,000 

35 10704 นางสาวสุธิพร  สมันตรัฐ เด็กชายอับบาส  สมันตรัฐ 2,000 

36 11007 นางสาวศิวนันท  หงษลักษณ เด็กชายศุภนิมิต  ฟกประดิษฎสร 2,000 



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 จํานวนทุนละ 2,000 บาท จํานวน 98 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

37 11339 นางพนิดา  เต็มสงสัย เด็กชายพุทธวัจน  เต็มสงสัย 2,000 

38 8283 นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา 2,000 

39 10616 นางนิตยา  หีมปอง เด็กชายอัสมี  หีมปอง 2,000 

40 10111 นางจินตนา  หลงเก็ม เด็กชายซิลวา  หลงเก็ม 2,000 

41 9627 นางวันดี  อิกะศิริ เด็กหญิงซาญิดะฮ  อิกะศิริ 2,000 

42 11329 นางสาวจรรยา  หยีสอีด เด็กหญิงอาลา  มาหมูด 2,000 

43 10674 นายปฏิพล  ดานเทง เด็กชสยฉัตริน  ดานเทง 2,000 

44 9950 นางดุษมา  เพ็ชรศรี เด็กชายวรกานต  เพ็ชรศรี 2,000 

45 9789 นางคณรีตัน  สาเล เด็กหญิงนาตาชา  สาเล 2,000 

46 7870 นายวรวิทย  สงาบานโคก เด็กหญิงวรัญญา  สงาบานโคก 2,000 

47 9336 นายบูอาสัน  หาโสะ เด็กหญิงดามิยาอ  หาโสะ 2,000 

48 8559 นายสุริยา  ตาเดอิน เด็กชายอากีล  ตาเดอิน 2,000 

49 9131 นายเอกวิทย  สาโสะ เด็กชายสืบสกุล  สาโสะ 2,000 

50 9051 นางศลัยลา  หมาดเทง เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเทง 2,000 

51 10778 นางวันด ี อนุรักษวิริยะกุล เด็กชายณัฐสรัญ  อนุรักษวิริยะกุล 2,000 

52 9690 นางพิชญมาศ  ปะจู เด็กชายณัฐพัชร  ปะจู 2,000 

53 7930 นางศลิษา  มูสิกวงศ เด็กชายตุลรัฐ  มูสิกวงศ 2,000 

54 9157 นายยะโกบ  วาหาบ เด็กชายทฤษฎ ี วาหาบ 2,000 

55 6139 นายอะหมาร  สันนาหู เด็กหญิงสุอัยดา  สันนาหู 2,000 

56 10298 นายนิพนธ  ทองปญจา เด็กหญิงอมรพันธ  ทองปญจา 2,000 

57 11141 นางสาวฟารีดะ  โตะหนู เด็กหญิงปาลิตา  จันทรคง 2,000 

58 11125 นางอภิญญา  เจะยอ เด็กชายอักบาร  เจะยอ 2,000 

59 9912 นายสาโรจ  แกวมณี เด็กชายปวรุตม  แกวมณี 2,000 

60 10972 นางสาวกาญจนา  ดันงุน เด็กชายภูธนพัฒน  ทิพยากลู 2,000 

61 9696 นายอุสหมาน  หมาดหวัง เด็กหญิงอุมมุลกิซ  หมาดหวัง 2,000 

62 8803 นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ เด็กหญิงอรรัฐฐา  เนาวเกต ุ 2,000 

63 8227 นางอัสสาเราะ  เส็นเด เด็กหญิงชัมซาย  เส็นเด 2,000 

64 10119 นางสาวฮาซานะ  มาลียัน เด็กหญิงอินนานัช  อลาซิสฮาร 2,000 

65 10854 นางซูเฟยนา  ดาแลหมัน เด็กหญิงซลัซาบีลา  ดาแลหมัน 2,000 

66 8991 นายสุรวินท  ติ้งหวัง เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง 2,000 



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 จํานวนทุนละ 2,000 บาท จํานวน 98 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

67 8946 นางอารดา  ดานเทง เด็กหญิงนัจฟยา  ดานเทง 2,000 

68 8116 นางสุธาวิณ ี หลงเก เด็กชายอนุสิทธ  หลงเก 2,000 

69 8656 นางอนิตตา  ปมะสาร เด็กหญิงอัณฟตตรา  ปมะสาร  2,000 

70 7606 นางอภิรดี  ทิพยนรากุล เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพยนรากุล 2,000 

71 8863 นางอัมพวาณี  แดงนุย เด็กหญิงนาดา  เดชะ 2,000 

72 11243 นางสาวภคพร  คงกล่ํา เด็กหญิงสิริพัตรา  สลีฟน 2,000 

73 9900 นายปญญา  โตะดอละ เด็กหญิงบิลกิสซ  โตะดอละ 2,000 

74 8326 นางไมสูรี  ดวงตา เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟช  ดวงตา 2,000 

75 10820 นางสาวปวีณา  อุสมา เด็กหญิงฐิติรัตน  สุดสาย 2,000 

76 10492 นางพรทิพย  เพชรกลับ เด็กหญิงพิชากร  เพชรกลับ 2,000 

77 9955 นางมาลัยวรรณ  ลัดเลีย เด็กชายฟูดัยล  ลัดเลีย 2,000 

78 10746 นายซอูีด  อัสนีย เด็กชายซาบีร  อัสนีย 2,000 

79 7548 นางบัณฑิตา  ชายแกว เด็กชายศิรศิลป  สาดีน 2,000 

80 9803 นายหัทยา  ผิวด ี เด็กชายวุฒินันท  ผิวด ี 2,000 

81 10264 นางสาวโรสซาราห  งะสงบ เด็กหญิงฮันนา  ประพฤติชอบ 2,000 

82 9095 นางสาวธรัญญา  สุชานันทพงศ เด็กชายภูริณัฐ  โจมฤทธิ ์ 2,000 

83 10209 นางภัชราภรณ  ยงหนู เด็กหญิงคณิตา  ยงหน ู 2,000 

84 10649 นางสาวอาตีนะ  บิหลายเจะ เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ํา 2,000 

85 10235 นางสาววิมลลักษณ  ปองแท เด็กชายซัยอาร  เนตรสุวรรณ 2,000 

86 11437 นายณฐัวัตร  งะสมัน เด็กชายณัฐนนท  งะสมัน 2,000 

87 9375 นางนัยนา  หลังยาหนาย เด็กชายเผาซาน  หลังยาหนาย 2,000 

88 8716 นางสาวจีรภา  จันทรมนตรี เด็กหญิงชัญญา  เหลาทอง 2,000 

89 8907 นายอุสมาน  แคยิหวา เด็กชายฟรฮาน แคยิหวา 2,000 

90 10443 นางศิริพร  สุนันทาเสวช เด็กหญิงชุติมา  มุนีหมะ 2,000 

91 8253 นางยุภา  เพียรสกุล เด็กชายอิลอารม  เพียรสกุล 2,000 

92 8728 นางจิตติมา  บุญนวล เด็กหญิงเพชรลดา  บุญนวล 2,000 

93 11374 นางสาวยาวาร ี แซะอาหลี เด็กหญิงซูรญานี  แซะอาหลี 2,000 

94 11012 นางนุชนาฏ  หลังเศษ เด็กหญิงนุอัยม หลังเศษ 2,000 

95 9159 นายฮัมดาน  เบ็ญญโซฟ เด็กชายคุซซูี เบ็ญญโซฟ 2,000 

96 8784 นางปนอนงค  ศรีประพันธ เด็กชายพิรพัฒน ศรีประพันธ 2,000 



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 จํานวนทุนละ 2,000 บาท จํานวน 98 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

97 9600 นายพีรพัฒน  บุญเสน เด็กหญิงจีฮาน บุญเสน 2,000 

98 11525 นางซานีรา สุมาลี เด็กชายอัฟฎอล  สุมาล ี 2,000 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่4  จํานวนทุนละ 3,000 บาท จํานวน 80 ทุน 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

1 10974 นางรอจีดา  กําเนิดผล นายนูรุดดีน  กําเนินผล 3,000 

2 8691 นางชนิสรา  ปนดิกา นางสาวจิรนันท  ปนดกิา 3,000 

3 8666 นางโสภา  ยัสสระ นายภูริช  ยัสสระ 3,000 

4 7260 นางสุพรรณนี  วีระนนท นายอติรุจ  วีระนนท 3,000 

5 10895 นางนัศรีน  ตาเดอิน นางสาวอัซวานี  ตาเดอิน 3,000 

6 8138 นางอามานะ  นางา นางสาวอัญจิมา  นางา 3,000 

7 11302 นางอาทิตยา  เล็งเจะ นางสาวนูรไอนี  เล็งเจะ 3,000 

8 6500 นางจุรีย  เรืองยิ่ง เด็กหญิงสาวิณี  เรืองยิ่ง 3,000 

9 9510 นางมลิวัลย  ปาณะศรี นายภีรพัฒน  ปาณะศร ี 3,000 

10 7849 นายรอหมาน  คงถ่ิน นางสาวศรัญยา  คงถิ่น 3,000 

11 8091 นางปรีญา  อาหนาย นางสาวปนมณี  อาหนาย 3,000 

12 7353 นางนริศรา  หยีมะเหร็บ นายอิจญลาล  หยีมะเหร็บ 3,000 

13 10636 นางสาววรรณ ี แวอุมา นางสาวบิสมิลล  หมาดตา 3,000 

14 8861 นายเจริญ  จิหมาด นางสาวมิลญชดา  จิหมาด 3,000 

15 7663 นายอดุลย  หลีมานัน นายรุสลี  หลีมานัน 3,000 

16 8082 นางณรูไอนี้  ลาโยด นางสาวรุสน ี ลาโยด 3,000 

17 8789 นางจิรัชฎา  ลิมานิ นางสาวสุรัยญา  ลิมานิ 3,000 

18 10203 นางสวรรยา  ดาแลหมัน นางสาวศิริวรรณ  หยังหลัง 3,000 

19 7379 นางจรรยวรรธน  คงธสมณ นางสาวปรียนันทฐ  กาญจนาเกศยูร 3,000 

20 8617 นางจุรารัตน  จันทสุวรรณ นายภาณพุงษ  ชูหน ู 3,000 

21 7687 นางสุวรรณ ี หมาดปนจอร นางสาวสุฮัยลา  หมาดปนจอร 3,000 

22 10442 นางหาลีมะ  เจะเตะ นางสาวเดียนาห  เจะเตะ 3,000 

23 8411 นายธนิตย  กุลโรจนสิร ิ นายอัซกัส  กุลโรจนสิร ิ 3,000 

24 9385 นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ นายจิรภัทร  หยีมะเหรบ 3,000 

25 7764 นายวิทยา  มาราสา เด็กหญิงบิลกิส  มาราสา 3,000 

26 11123 นางธัญญรัตน  เลากาญจนศร นางสาวศศิวิมล   เลากาญจนศร 3,000 



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่4  จํานวนทุนละ 3,000 บาท จํานวน 80 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

27 8875 นางอุษา  วาทีรักษ นายธนโชต ิ วาทีรักษ 3,000 

28 8291 นางวิภา  หยาหล ี นางสาวฟาติน  หยาหล ี 3,000 

29 10633 นายวารุทธิ ์ชางเหล็ก นางสาวนัจมัย  ชางเหล็ก 3,000 

30 9048 นายนัฐพงษ  ดินนุย เด็กชายอิมราชิต  ดินนุย 3,000 

31 10195 นางสุณี  เละลม นายสัณฐิติ  เละลม 3,000 

32 7684 นางสาวจิระนันต  สุวรรณวิหค นายชาญวิทย  ธรรมเนียม 3,000 

33 7345 นายพิพัฒน  หวันส ู นายอนิศ  หวันส ู 3,000 

34 1463 นายบาสอด  บุญนํา นางสาวกัญญชลา  บุญนํา 3,000 

35 8392 นางจิราพร  องศารา นายฟยซอล  องศารา 3,000 

36 9252 นายโกมล ยุนุย นายณววีย  ยุนุย 3,000 

37 6137 นางประไพ  มุสิกพงศ นางสาวสุพิชญา  มุสิกพงศ 3,000 

38 8936 นางนันทนภัส  หนูเพ็ง นางสาวไอนเรศ  หนูเพ็ง 3,000 

39 7385 นางวนิดา  พรหมจันทร นายวชิรบดินทร  พรหมจันทร 3,000 

40 8508 นางออมใจ  เหมสนิท นายภูรินทร  เหมสนิท 3,000 

41 7222 นายพงษพจน  หลงเก เด็กหญิงนิสรีน  หลงเก 3,000 

42 7193 นายเลิศศักดิ์  ประกอบชัยชนะ นางสาวเอวรินทร  ประกอบชัยชนะ 3,000 

43 8231 นางเจนจิรา  จิตรหลัง นางสาวกรจิรา  จิตรหลัง 3,000 

44 7667 นางจินตนา  คงหวังดี นางสาวจณิตา  จันทรศรี 3,000 

45 6835 นายทศพล  โคกเขา นายฟาริฎ  โคกเขา 3,000 

46 7835 นางยุวด ี โอมณี นายอัลวา  โอมณี 3,000 

47 8037 นายสุไลหมาน  รอเกตุ นายฟาดิล  รอเกตุ 3,000 

48 10392 นางบํารุงพันธ  แสงทอง นางสาวอนัญลักษณ  แสงทอง 3,000 

49 10509 นางพิมพรรณ  โชติพันธ นางสาวปณฑารีย  โชติพันธ 3,000 

50 9627 นางวันดี  อิกะศิริ นางสาวอาตียา  อิกะศิริ 3,000 

51 11085 นางสุคนธา  หลีหมัด นายนุรุสด ี หลีหมัด 3,000 

52 6495 นายอายีซัน  สุวาหลํา นางสาวเจะญาวีตา  สุวาหลํา 3,000 

53 10344 นายมาหมาด  ตั้งใหม นางสาวฮุซนี  ตั้งใหม 3,000 

54 10751 นางสาวรัชดา  หาญทะเล นายวัชรินทร  มวงไหมทอง 3,000 

55 5954 นายอดิศักดิ์  รังสรรค นายอารีฟน  รังสรรค 3,000 

56 10587 นายอิสมะแอน ถั่วด ี นางสาวณชนก  ถั่วด ี 3,000 



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่4  จํานวนทุนละ 3,000 บาท จํานวน 80 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร จํานวนเงิน 

57 7977 นางอภิษฎา  ทองเนื้อแข็ง นางสาวรสิตา  ทองเนื้อแข็ง 3,000 

58 10024 นางสุวิดา  มันตุเตะ นางสาวดานา  มันตุเตะ 3,000 

59 8803 นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ นายรัฐธิปตย  เนาวเกตุ 3,000 

60 10832 นางฟาฏอนะฮ  หลังเถาะ นายอัสมิน  หลังเถาะ 3,000 

61 7270 นางสิริลักษณ  ดวงตา นายกรวิชญ  ดวงตา 3,000 

62 8314 นางวนิดา  คงมัยลิก นายวิชัยรัตน  คงมัยลิก 3,000 

63 11402 นางประภา  หรือชู นายนันทนภัส  หรือช ู 3,000 

64 5200 นายสงวน  หมาดอี นางสาววิชญดา  หมาดอี 3,000 

65 10440 นางมิละ  เระวัง นายชาญณรงค  เระวัง 3,000 

66 7185 นางสายใจ  เบ็ญหมัด นายอีรีฟ  เบ็ญหมัด 3,000 

67 9740 นางสาวดรุณ ี สาและ เด็กชายอนันดา  ชาติรัญ 3,000 

68 9028 นายอับดุลเลาะฮ  พันหวัง นางสาวฮัซวานี  พันหวัง 3,000 

69 11513 นางเพ็ญนภา เรืองรักษ นางสาวพิมพิศา  เรืองรักษ 3,000 

70 8898 นายอิบรอเหม  เพ็งไทร นางสาวบัณฑิตา  เพ็งไทร 3,000 

71 11252 นางยามานี  ปาละวัล เด็กหญิงไรฮานา  ปาละวัล 3,000 

72 11345 นางสุภาวด ี ผลมูล นายสิทธินนท  ผลมูล 3,000 

73 8787 นางอาลียา  แซเอ่ียว นางสาวลินญา  แซเอ่ียว 3,000 

74 11437 นายณฐัวัตร  งะสมัน นายณัฐนันท  งะสมัน 3,000 

75 7328 นางเตือนจิต  สุวรรณะ นางสาวณัฐชยา  เหล็มปาน 3,000 

76 8716 นางสาวจีรภา  จันทรมนตรี นางสาวอภิชญา  เหลาทอง 3,000 

77 8555 นางพิชานัน  ทวีกายุจันทร นายสตินันต  แสงแกว 3,000 

78 7395 นายอับดลราหมาน  นารีเปน นายฟาริส นารีเปน 3,000 

79 7959 นางสาววัลญา  ปากบารา นางสาวสุทธญาณ  หมูดเดียด 3,000 

80 11134 นางสาวมาเรียม  เตะสาโหบ นายธีรดล  แตหละ 3,000 
  



ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) จํานวนทุนละ 3,000 บาท จํานวน 7 ทุน 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

1 6763 นางสุดใจ  บัวงาม นายณปวร  บัวงาม 3,000 

2 8404 นางศริินรัตน  จันทสุวรรณ นายสุกนตธ ี จันทสุวรรณ 3,000 

3 8117 นางจริญ  พรหมวิจิต นายชยุตพงศ  พรหมวิจิต 3,000 

4 9579 นางสาวนฤมล  อุสสวิโร นางสาวศุภิสรา  หนูชวย 3,000 

5 9557 นายไพโรจน  สุกขาว นายพัทธรพล  สุขขาว 3,000 

6 4231 นายสมาน  นิยมเดชา นายตะวัน  นิยมเดชา 3,000 

7 8728 นางจิตติมา  บุญนวล นางสาวบุลพร  บุญนวล 3,000 

ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) จํานวนทุนละ 4,000 บาท จํานวน 11 ทุน 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

1 6093 นางพรทิพย  พงษทอง นายชัยชยุตม  พงษทอง 4,000 

2 7331 นางยุพิน  จันทบูลย นายธนโชต ิ จันทจักษุ 4,000 

3 8685 นางนภสร  ภาคเพียร นายคิรากร  ภาคเพียร 4,000 

4 11044 นางกัลยา  รัตตกูล นางสาวปรัศมน  สอดสอง 4,000 

5 7433 นางศริิรัตน  สันโด นายชยานันท  สันโด 4,000 

6 8116 นางสุธาวิณ ี หลงเก นายอามีน  หลงเก 4,000 

7 6853 นายสันติ  มาราสา นายอิมรอน  มาราสา 4,000 

8 10237 นางนอรมี  สอแหละ นายริสกีร  สอแหละ 4,000 

9 6654 นางจริยา  เรืองไชย นายรจริยพวศ  เรืองไชย 4,000 

10 8515 นายอาลี  แซะอามา นายอิบนิอาล ี แซะอามา 4,000 

11 7130 นายสมปอง  อโณทัย นายนรุตม อโณทัย 4,000 

ระดับชั้นอดุมศึกษาปที ่1 (ปริญญาตรีป 1) จํานวนทุนละ 4,000 บาท จํานวน 81 ทุน 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

1 6456 นายสุจิน  จิตตหลัง นายณัฏฐกิตติ์  จิตตหลัง 4,000 

2 5607 นายสมาน  ลาลําโกน นางสาวเบญญาภา  ลาลําโกน 4,000 

3 6918 นางสุจินต  ชาวสวน นางสาวชญาดา  ชาวสวน 4,000 

4 9754 นายชินกฤต  ตันสตูล นายกฤตเมธ ตันสตูล 4,000 

5 8809 นางจันทกร  สุวรรณโณ นายจตุภัทร  สุวรรณโณ 4,000 

6 8228 นางเรณู  นาคเล็ก นายนราวิชญ  นาคเล็ก 4,000 

7 6585 นางสาวลมัย  สิงหโกมล นายปญณรัตน  สวัสด ี 4,000 

8 7819 นางพาณี  กาญจนะ นายรัฐกาญจน  กาญจนะ 4,000 



ระดับชั้นอดุมศึกษาปที ่1 (ปริญญาตรีป 1) จํานวนทุนละ 4,000 บาท จํานวน 81 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

9 9768 นางสาวอัญชล ี ศักดิ์ยิ่งยง นายณฐกร  พิกรมสุข 4,000 

10 7134 นายณรงค  นวลพรม นายภานุพงษ  นวลพรม 4,000 

11 10068 นางฮาสานะ  จิเหม นางสาวบิลกิส  จิเหม 4,000 

12 9429 นางพันทิพา  บุญชัก นางสาวเปมิกา  บุญชัก 4,000 

13 11621 นางสาวอาริยา  จันทสุวรรณ นางสาวอริศรา  สุดสายใจ 4,000 

14 10046 นางสุกัญญา  ปงแลมาเส็น นายสุขสกุล  ปงแลมาเส็น 4,000 

15 7535 นางกาญจนา  แดวากม นางสาวชัชฎากานต  แดวากม 4,000 

16 9353 นางนิจดา  ชูเก้ือ นางสาวนันทิชา  ชูเก้ือ 4,000 

17 8990 นางพาซียะ  เจริญฤทธิ์ นางสาวชญาวีร  เจริญฤทธิ์ 4,000 

18 10196 นางจิรวรรณ  รอเกตุ นายณัฐพล  ศรียานทร 4,000 

19 6572 นายอภิชาต ิ กมุทชาติ นางสาวกรกนก  กมุทชาติ 4,000 

20 6908 นางประคอง  อังสุภานิช นายธนดล  อินทร 4,000 

21 8411 นายธนิตย  กุลโรจนสิร ิ นาวสาวกานตพิชชา  กุลโรจนสิร ิ 4,000 

22 6505 นางบุญญารัตน  สุวรรณรัตน นางสาวชญาดา  สุวรรณรัตน 4,000 

23 7896 นางอารี  เรืองสง นางสาวณิชาพัชร  เรืองสง 4,000 

24 5946 นางสุวรรณ ี ชูนวล นางสาวปภาวด ี ชูนวล 4,000 

25 8334 นางสอฝยะ  มูเก็ม นางสาวตัสนีม  มูเก็ม 4,000 

26 6855 นายนิกร  มหันตกิจ นายธีรัช มหันตกิจ  4,000 

27 6190 นางพิกุล  คําอุดม นายเตชทัต  คําอุดม   4,000 

28 9227 นางธนัชญา  โอมณี นางสาวอธิชา  โอมมณี 4,000 

29 8535 นางอรนุช  เสียงดัง นายณัฐปคัลภ  เสียงดงั 4,000 

30 7106 นายเจริญ  ขัมภบูลย นายคมกฤษณ   ขัมภบูลย 4,000 

31 4228 นายเลาะ  เกปน นางสาวนารียา  เกปน 4,000 

32 8205 นางเบญจวรรณ  ยิ้มเย็น นางสาวนภัสสร  ยิ้มเย็น 4,000 

33 6455 นางจินดาวรรณ  บุญเตี่ยว นางสาวจิรภิญญา  บุญเตี่ยว   4,000 

34 6835 นายทศพล  โคกเขา นายศิดฎิก  โคกเขา 4,000 

35 8276 นายสิรวุฒ ิยุนุย นายตนธาร  ยุนุย 4,000 

36 7062 นางรุจรว ี มุณีแนม นายอติรุจ  มุณีแนม 4,000 

37 9456 นางสมศรี  โยมเนียม นางสาวอรเทพิน  โยมเนียม 4,000 

38 10902 นางฤทัยพรรณ  ทองจับ นางสาวกนกวรรณ  ทองจับ 4,000 



ระดับชั้นอดุมศึกษาปที ่1 (ปริญญาตรีป 1) จํานวนทุนละ 4,000 บาท จํานวน 81 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

39 10642 นายเกรียงศักดิ์  แดวากม นายอาบีท  แดวากม 4,000 

40 11242 นางวัลยา   สาริปา นายฮมัซี  สาริปา 4,000 

41 9446 นางไมตรี  สุขโข นางสาวศิริมล  สุขโข 4,000 

42 7559 นางพาณี  สุวรรณศร ี นายธฤต  สุวรรณศร ี 4,000 

43 9051 นางศลัยลา  หมาดเทง นายชัชพิมุข  หมาดเทง 4,000 

44 6108 นายสุไลหมาน  แดงงาม นางสาวเนาวเราะห  แดงงาม 4,000 

45 8843 นางยามิลละ  สงดํา นาบมูฮัมหมัดอามัน  สงดํา 4,000 

46 9694 นางนารีนาถ  สุขสงา นางสาวฟรดาว  สุขสงา 4,000 

47 9696 นายอุสหมาน  หมาดหวัง นางสวาวญาวิศลา  หมาดหวัง 4,000 

48 6642 นางดุษฎี  มาลินี นายตัยยิบ  มาลินี 4,000 

49 10428 นายรอเซ็ด  นารีเปน นายอัลฟาริซฮ  นารีเปน 4,000 

50 8764 นางสุวรรณ ี บุพศิริ นายภรัณย ู บุพศิริ 4,000 

51 3934 นางนันทพรรณ  คงแข็ง นายอัครดนัย  คงแข็ง 4,000 

52 8015 นายสุดีน  คุณอักษร นายหัสซาล  คุณอักษร 4,000 

53 6220 นางสุกัลยา  ไฝนุย นายพัทธดนย  ไฝนุย 4,000 

54 10509 นางพิมพรรณ  โชติพันธ นางสาวดาราพรรณ  โชติพันธ 4,000 

55 8089 นายคมสัน  ศิริแสง นางสาวเมธิน ี ศิริแสง 4,000 

56 11402 นางประภา  หรือชู นางสาวกานตปรียา  หรือชู 4,000 

57 8314 นางวนิดา  คงมัยลิก นางสาวศวิตา  คงมัยลิก 4,000 

58 11327 นางอาซีซะ  แดงเหม นางสาวญาดา  แดงเหม 4,000 

59 9905 นายสหัส  อาชารัตนกุล นางสาวเบ็ญญาภา  อาชารัตนกุล 4,000 

60 10089 นายสมปอง  เผือกสม นางสาวชาลิสา  เผือกสม 4,000 

61 6690 นางสาระ  สําส ู นายฟาหัส  สําส ู 4,000 

62 10486 นางอัมนานี  เขียดสังข นายบุญชรัสม์ิ  เขียดสังข 4,000 

63 7979 นางโสภา  มีเสน นางสาวสิตานัน  มีเสน 4,000 

64 7548 นางบัณฑิตา  ชายแกว นางสาวศศฌิา  สาดีน 4,000 

65 4063 นายสมบูรณ  ทุงหวา นางสาวณัจมีย  ทุงหวา 4,000 

66 8178 นางพันทิพา  เต็มแกว นางสาวบัวชมพู  เต็มแกว 4,000 

67 9557 นายไพโรจน  สุกขาว นางสาวนภัสวรรณ  สุกขาว 4,000 

68 5130 นางตฤวรรณ  ปราบสงคราม นางสาวศุทธินี  ปราบสงคราม 4,000 



ระดับชั้นอดุมศึกษาปที ่1 (ปริญญาตรีป 1) จํานวนทุนละ 4,000 บาท จํานวน 81 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขท่ีสมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบตุร  จํานวนเงิน  

69 8511 นางเนาวรัตน  ศรีหมั่น นายสุวิจักขณ  ศรีหมั่น 4,000 

70 9586 นางวณิชยา  ณ ถลาง นางสาวธัญพิชชา  พลพงษา 4,000 

71 10264 นางสาวโรสซาราห  งะสงบ นางสาวุมนา  ประพฤติชอบ 4,000 

72 8648 นางสากีนะ  พันหวัง นางสาวฟารีฮานา  พันหวัง 4,000 

73 9224 นางสุพรรณี  ทองในเมือง นายกองภพ  ทองในเมือง 4,000 

74 10145 นางฮาเนีย  อะละมาด นายมูฮัมมัดอัซมี  อะละมาด 4,000 

75 7406 นางณฏัฐา  กั่วพานิช นางสาวธมลวรรณ  ก่ัวพานิช 4,000 

76 9375 นางนัยนา  หลังยาหนาย นางสาวอารียา หลังยาหนาย 4,000 

77 8906 นายสุริยา  สนูบุตร นางสาวพิมพชนก  สนูบุตร 4,000 

78 4584 นางนวลนอย  ลิ้มซาย นายจิรศักดิ์  ลิ้มซาย 4,000 

79 9376 นางเยาวลักษณ  ชูพูล นายพิงคพันธ  ยังสังข 4,000 

80 7621 นายสุธา  บัวดํา นางสาวคีตาญชล ี บัวดํา 4,000 

81 3402 นายปริญญา  ดําเตะ นางสาวจันทกานต ดําเตะ 4,000 
 

 ทั้งนี้ ผูมีรายนามดังกลาวสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  จะทําการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร 

เขาบัญชีเงินฝากสหกรณ ประเภทออมทรัพย ในวันท่ี 13 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 

ลงชื่อ  

                 ( นายฮาหรูน หยังส ู) 

         รองประธานกรรมการ ทําหนาที่แทน 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยครูสตลู จํากัด 

   


