
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จำกัด 

ที่ 4 /2565 

เรื่อง  ผูไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ  ประจำป 2565 
 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให สหกรณฯ
ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด เขารับทุนการศึกษาป 2565  โดยเปดรับสมัคร
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565  ที่ผานมานั้น  

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับ
การศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 1   จำนวนทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 85 ทุน  

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร  จำนวนเงิน  

1 11778 นางสาวปาจรีย เขียวจินดา เด็กหญิงปวีชญานันท  นุนหนู       1,000.00  

2 9644 นายอับดุลอาซีร  ยาหมาย เด็กหญิงนูรีน  ยาหมาย       1,000.00  

3 10973 นางสาวนริสา  สุบาโกย เด็กชาซอบัร  หลังปาปน       1,000.00  

4 10235 นางสาววิมลลักษณ  ปองแท เด็กชายฮาดิษ  เนตรสุวรรณ       1,000.00  

5 10323 นายปริญญา  จันทรจักษุ เด็กชายวีรากร  จันทรจักษุ       1,000.00  

6 9255 นางสาวฝาริดา  กุลโรจนสิร ิ เด็กหญิงปวิชญา  กุลโรจนสิริ       1,000.00  

7 9536 นางเยาวภา  หนูจันทร เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูจันทร       1,000.00  

8 5226 นายสัมฤทธิ์  จันทรจิตรจริงใจ เด็กหญิงพิชญธาดา  จันทรจิตรจริงใจ       1,000.00  

9 9841 นางสาวอังคณา  วัชรเสรีกุล เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภพงศกร       1,000.00  

10 11526 นางดรุณี ปงหลีเส็น เด็กหญิงกัญญนัช  ปงหลีเส็น       1,000.00  

11 7174 นายอุดม  นิยมเดชา เด็กชายมงคล  เพ็ชรสวัสดิ์       1,000.00  

12 9707 นางสาววาสนา  ทองจิบ เด็กหญิงจินตภา  ทองจิบ       1,000.00  

13 10974 นางรอจีดา  กำเนิดผล เด็กหญิงนูรดีนี  กำเนิดผล       1,000.00  

14 11244 นางรุจิรา  บินหมาน เด็กหญิงอัญญา  บินหมาน       1,000.00  

15 9784 นายอับดุลอาสีด  สาดีน เด็กชายมุซีน  สาดีน       1,000.00  

16 10920 นางสาวรุงนภา  บุญธรรม เด็กหญิงวิภาวาน ี อยูหนู       1,000.00  

17 10292 นางนิตติยา  แลบติก เด็กชายเนไมยาห  แลบติก       1,000.00  

18 11360 นางสาวรอสีดะ  บูเก็ม เด็กหญิงเซอบีนา  สำมะเนี๊ยะ       1,000.00  

19 9712 นางสาวพัชราภรณ  ยาบา เด็กชายพัชรพล  หมีนพันธ       1,000.00  

20 10840 นายอับดุลรอซะ  เละหนิ เด็กชายมุหัมหมัดซุลกอรนัย  เละหนิ       1,000.00  



ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่1   จำนวนทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 85 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร  จำนวนเงิน  

21 11240 นางกรณิการ  งะสมัน เด็กชายอันดาลิฟ  งะสมัน       1,000.00  

22 9037 นายอาซีด ี ยามาเล็น เด็กหญิงวรรณิษา  ยามาเล็น       1,000.00  

23 8815 น.ส.สุนิสา  สะแหละ เด็กชายดาริส  ดุลยะสัตย       1,000.00  

24 11319 นางสาวฟาตีมะ  สมายุย เด็กหญิงฟาลิซา  สันเขานอย       1,000.00  

25 9478 นางสุภิตาล  เดนดารา เด็กหญิงอัญญา  เดนดารา       1,000.00  

26 8563 วาที่ร.ต.สมศักดิ ์ หลังชาย เด็กหญิงอินอาม  หลังชาย       1,000.00  

27 11052 นายบัซลีย  กาสาและ เด็กชายยุสรี  กาสาและ       1,000.00  

28 11490 นางอรุณ ี มณีโสะ เด็กชายอัมมาร  มณีโสะ       1,000.00  

29 10896 นางสาวพรรณ ี หยังส ู เด็กหญิงนูรอัญญา  หวันชิตนาย       1,000.00  

30 9947 นางสาวไรนา  บิลอะหลี เด็กหญิงซานีน  มองเหีย       1,000.00  

31 10755 นางสิริสวัสดิ์  อวยชัย เด็กหญิงสิริกร  อวยชัย       1,000.00  

32 9253 นางสาวปฏิมา  สองเมือง เด็กชายปฐนี  สองเมือง       1,000.00  

33 10800 นางสาวนภาพร  กาเซะ เด็กหญิงลาวีญา  พิพัฒนวรสกุล       1,000.00  

34 10759 นางนิตญา  วีระบรรณ เด็กหญิงอริญญา  วีระบรรณ       1,000.00  

35 11510 นางวิมลา แดงวิไล เด็กชายพรรณเดช แดงวิไล       1,000.00  

36 10477 นางอัทธนีกร  เรืองพุฒ เด็กชายพุฒิพงศ  เรืองพุฒ       1,000.00  

37 10692 นางนูรอาทิตา  ดาหมาด เด็กชายฟาฎิล  ดาหมาด       1,000.00  

38 9404 นางปรางทิพย  หมาดดาเระ เด็กชายเฟาวัส  หมาดดาเระ       1,000.00  

39 11138 นางวรรณิศา  สามารถ เด็กชายกฤษฏการัณย  สามารถ       1,000.00  

40 6762 นางจุรีรัตน  ยากะจิ เด็กหญิงจัยดา  ยากะจิ       1,000.00  

41 11142 นางสาวรอฝยะ  ดานเทง เด็กหญิงญาวีนา  ติ้งดำ       1,000.00  

42 9165 น.ส.มายาวี  เหร็บราเย็น เด็กหญิงอันดา  เด็นมะเระ       1,000.00  

43 10993 นางสาวเสาดะ  สานิง เด็กชายธนา  เกื้อประพันธุ       1,000.00  

44 11375 นางสาวสุเรขา  นิยมเดชา เด็กหญิงตักวา  มั่นแดง       1,000.00  

45 10928 นางสาวแสงดาว  แซเลื่อง เด็กชายภูวนนท  ทองนอก       1,000.00  

46 11411 นางมยุรา  แซฉิ้น เด็กชายพุฒิตรัย  แซฉิ้น       1,000.00  

47 10266 นายสันติ  ชวยนาค นายสันติ  ชวยนาค       1,000.00  

48 10291 นางสีตี  อาดตันตรา เด็กหญิงอัยนา  ดานเทง       1,000.00  

49 8168 นางลาวัลย  หมีนเหม เด็กหญิงจัสมิน  หมีนเหม       1,000.00  

50 7004 นายหมาดซุกร ี ปานกลาย เด็กชายนคินทร  ปานกลาย       1,000.00  



ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่1   จำนวนทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 85 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

51 11242 นางวัลยา   สาริปา เด็กหญิงซีญาดา   สาริปา       1,000.00  

52 10774 นางสุไวดา  กาเส็มสะ เด็กชายอาบีร  ยาประจัน       1,000.00  

53 10725 นายธีรวุฒิ  หวาสกุล เด็กหญิงยูซีนีน  หวาสกุล       1,000.00  

54 10915 นางสาวพวงชฎา  มัจฉา เด็กหญิงพิชญชิดา  มัจฉา       1,000.00  

55 11569 นายมูฮัมหมัด วานิ เด็กชายอัศมีฮาน  สุระดีน       1,000.00  

56 9238 นายสมชาย  บัวเนี่ยว เด็กหญิงปวริศา  บัวเนี่ยว       1,000.00  

57 9811 นางเนตรชฎารัตน  สงดวง เด็กหญิงรินรดา  สงดวง       1,000.00  

58 10770 นายพรเทพ  อนันต เด็กชายนราวิชญ  อนันต       1,000.00  

59 10317 วาที่ ร.ต.หญิงมะลิ  เตาวะโต เด็กหญิงซาเดียร  เตาวะโต       1,000.00  

60 10521 นางปรียาพร  แดหวามาลัย เด็กชายจิรพล  แดหวามาลัย       1,000.00  

61 10780 นางสาวสุชาดา  ประดับ เด็กชายรัชชานนท  ประดับ       1,000.00  

62 10127 นางสุนิษา  บินตาเอบ เด็กชายกิตติธัช  บินตาเอบ       1,000.00  

63 11608 นางสาวดวงกมล ประทุมมณี เด็กชายชิติสรรค  จันทรสงภพ       1,000.00  

64 9717 นางนฤมล  ชวยดำ เด็กหญิงอมลภา  ชวยดำ       1,000.00  

65 10666 นางสาวอัสนีย  อุมาจิ เด็กหญิงอัสบ ี ฮะปาน       1,000.00  

66 11194 นางรอกีบะ  หัสนีย เด็กหญิงซูฮานา  หัสนีย       1,000.00  

67 9545 นางอัมพร  ชาวสวน เด็กชายสิรภพ  ชาวสวน       1,000.00  

68 9735 นางฟารานัส  หวังกุหลำ เด็กชายอัสมีฮาน  หวังกุหลำ       1,000.00  

69 9730 นางนัศรียา  เกตุมณี เด็กชายซาบิต  เกตุมณี       1,000.00  

70 7989 นางสาวธันยาภัทร  ปตโิชคทวีพงศ เด็กชายภัทรวิชญ  กองกล่ำ       1,000.00  

71 10860 นายฮาโหรน  สะหยัง เด็กหญิงอามาลีนา  สะหยัง       1,000.00  

72 10153 นายอับดุลอาซิส  ยาบา เด็กหญิงนูรวัจญดี  ยาบา       1,000.00  

73 11370 นางสาวฝาดะ  กิมเอะ เด็กหญิงดานีน  หมีนแดง       1,000.00  

74 10321 นางสาวกมลดา  พิทักษคัดนานต เด็กชายกฤษศรัณย  ดานเทง       1,000.00  

75 10736 นายอาหลี  แดงงาม เด็กหญิงอาบาดียะ  แดงงาม       1,000.00  

76 9676 นายยารูดีน  องศารา เด็กหญิงอัสมีนา  องศารา       1,000.00  

77 9506 นายวิทยา  เทพหนู เด็กหญิงญัฐชยา  เทพหนู       1,000.00  

78 11282 นางวรรณทิชา รอดเสน เดกชายพชรดนัย  รอดเสน       1,000.00  
 
 



ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่1   จำนวนทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 85 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

79 10506 นางซีตีฟาตีมะฮ  หมีนหวัง เด็กชายฮาริส  หมีนหวัง       1,000.00  

80 10912 นางอริสรา  หามะ เด็กชายฟาเดล  หามะ       1,000.00  

81 11163 นางสาวขนิษฐา  โกบบาหล ี เด็กชายพีรกานต  หนอนะ       1,000.00  

82 11616 นางสาวมาริยะ หนูชูสุข เดกหญิงนูรีน  ฮะปาน       1,000.00  

83 9229 นางอาบีบะ  ดาหมาด เด็กหญิงซีญาดา  ดาหมาด       1,000.00  

84 9458 นางศิรินันท  ยูโซะ เด็กหญิงนาดา  ยูโซะ       1,000.00  

85 11396 นางสาววริทธิยา  จตุนาม เดกชายกวิน  ไชยกาญจน       1,000.00  

ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่4  จำนวนทุนละ 1,500 บาท จำนวน  125 ทุน 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

1 11034 นางสาวนัทธมน  เปนสุข เด็กชายธนกฤษ อรุณรักษา       1,500.00  

2 10462 นางสาวสมใจ  แสงทอง เด็กชายณัฐชนน  แสงทอง       1,500.00  

3 11452 นางสาววรรษมล  เจะแหละหมัน เด็กหญิงณาซีฮา  โหดเส็น       1,500.00  

4 9644 นายอับดุลอาซีร  ยาหมาย เด็กหญิงนิสรีน  ยาหมาย       1,500.00  

5 11121 นางสมใจ  สำผัส เด็กชายศรัญยพงษ   สำผัส       1,500.00  

6 11476 นางสาวปราณ ีโสะนุย เด็กหญิงนพรดา  สุมาตรา       1,500.00  

7 11027 นางสาวแพว  จันทรนวล เด็กหญิงพัชรี  ขาวเผือก       1,500.00  

8 10328 นายทวีป  สันแกว เด็กชายณนนท  สันแกว       1,500.00  

9 11102 นายธีรวุฒิ  เพชรวิโรจน เด็กชายภูวเนศวร  เพชรวิโรจน       1,500.00  

10 8154 นางวริยา  หลีเหม เด็กหญิงชญานิศ  หลีเหม       1,500.00  

11 10665 นางนุชนารถ  ยาบาจิ เด็กชายชนาภัทร  ยาบาจิ       1,500.00  

12 8880 นางสาวสันนิสา  สมัยอยู เด็กหญิงชวิศา  ยาหยาหมัน       1,500.00  

13 10972 นางสาวกาญจนา  ดันงุน เด็กชายธนกฤต  ทิพยากูล       1,500.00  

14 10771 นางนูรซีลา นาคสงา เด็กชายนิสลาน  นาคสงา       1,500.00  

15 10369 นางสาวดารารัตน  หมันเหตุ เด็กหญิงวณัฐศยา  ราหนิ       1,500.00  

16 11756 นางโณเรีย สอเหรบ เด็กชายซันดาฟน  สอเหรบ       1,500.00  

17 10857 นางสาววนิดา  สุนทร เด็กชายแทนคุณ  ศรีประสม       1,500.00  

18 11030 นางสาวสุดใส  บุญเสน เด็กหญิงซีรีน  ปาวัล       1,500.00  

19 11065 นางกานตธิดา  หลีจวน เด็กชายชิษณุพงศ  หลีจวน       1,500.00  

20 10767 นายบัซซูดิน  มอลอ เด็กหญิงนัจมีร  มอลอ       1,500.00  

21 9934 นางทิพยวิมล  ภักดี เด็กหญิงธีราภรณ  ภักดี       1,500.00  



ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่4  จำนวนทุนละ 1,500 บาท จำนวน  125 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

22 9788 นายรอซิก  ปะดุลัง เด็กชายวริศ  ปะดุลัง       1,500.00  

23 10887 นางสาวจิรารักษ  แกวกุก เด็กหญิงสุขิตา  เชาวลิต       1,500.00  

24 10437 นางเจนจิรา  เอี้ยวซิโป เด็กหญิงเขมจิรา  เอี้ยวซิโป       1,500.00  

25 10840 นายอับดุลรอซะ  เละหนิ เด็กหญิงนุรกัณอันนา  เละหนิ       1,500.00  

26 10614 นายอาลีฟ บูสามารถ เด็กหญิงอัยรินดา  บูสามารถ       1,500.00  

27 10986 นางสาวมาซีเตาะ  ตามาต เด็กหญิงนิสรีน  มาลีกามัน       1,500.00  

28 9037 นายอาซีด ี ยามาเล็น เด็กหญิงปวริศา  ยามาเล็น       1,500.00  

29 10167 นางอารีย  ชัยชนะ เด็กหญิงสิริวิมล  ชัยชนะ       1,500.00  

30 9358 นางสาวจันทรจิรา  สอนสวัสดิ์ เด็กหญิงณัฐชามญฑ  รักบุรี       1,500.00  

31 9900 นายปญญา  โตะดอละ เด็กหญิงรอยดฮาน  โตะดอละ       1,500.00  

32 8829 นางวิไลวรรณ  ออนชื่นจิตร เด็กชายอาลี  หมาดทิ้ง       1,500.00  

33 10359 นางปรีดา  แกวเขียว เด็กหญิงกัญญาพัชญ  แกวเขียว       1,500.00  

34 7127 นางณัฐวด ี ประทุมวัน เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทุมวัน       1,500.00  

35 8677 นางฮาหวา  วาฮะ เด็กหญิงฮานานี  วาฮะ       1,500.00  

36 9048 นายนัฐพงษ  ดินนุย เด็กชายพงษราเมศ  ดินนุย       1,500.00  

37 9202 น.ส.อรพรรณ  ชำนาญ เด็กหญิงลักษณนารา  ชูผุด       1,500.00  

38 9748 นางสาวฮามีดะ  กองบก เด็กชายมุอาวิน  หลำช ู       1,500.00  

39 9046 นางซอฟญา  ลาโยค เด็กหญิงนาตาชา  ลาโยค       1,500.00  

40 9672 นางสาวอนุสรา  ราเย็น เด็กหญิงซูลาห  บุตรา       1,500.00  

41 8779 นายอัศวยุช  เทศอาเส็น เด็กชายณฐกร  เทศอาเส็น       1,500.00  

42 10107 นางอารียะ  ยาประจัน เด็กหญิงซูรัยซา  ยาประจัน       1,500.00  

43 9699 นายนัฐพงค  หมีนหวัง เด็กชายทีฑทัศน  หมีนหวัง       1,500.00  

44 9131 นายเอกวิทย  สาโสะ เด็กชายอัชวิน  สาโสะ       1,500.00  

45 10142 นางอรษา  ศรีสุขใส เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีสุขใส       1,500.00  

46 9627 นางวันด ี อิกะศิริ เด็กหญิงอัยนาอ  อิกะศิริ       1,500.00  

47 11037 นางยุวธิดา  พรหมชาติ เด็กชายชวกร  พรหมชาติ       1,500.00  

48 9741 นายวิชัย  รัตนศิริ เด็กชายสุธาธร  รัตนศิริ       1,500.00  

49 11145 นางสาวนูรีญา  รงคสมัคร เด็กชายณัฐชนน  รงคสมัคร       1,500.00  

50 9999 นางมาริหยำ  มาลิกัน เด็กหญิงรมิดา  มาลิกัน       1,500.00  

51 11510 นางวิมลา แดงวิไล เด็กชายพรรณธร  แดงวิไล       1,500.00  



ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่4  จำนวนทุนละ 1,500 บาท จำนวน  125 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

52 10759 นางนิตญา  วีระบรรณ เด็กหญิงนลินญา  วีระบรรณ       1,500.00  

53 11219 นายณฤพนธ  ใจสมุทร เด็กหญิงภิญญามาศ  ใจสมุทร       1,500.00  

54 11195 นางศิริวัลย  ดาเดะ เด็กชายศักดิเดช  ดาเดะ       1,500.00  

55 11530 นางสาวสุดา เขียวสะ เด็กชายฮานีซ  เภอโสะ       1,500.00  

56 10392 นางสาวบำรุงพันธ  ทิพยรองพล เด็กชายพงศกร  แสงทอง       1,500.00  

57 10692 นางนูรอาทิตา  ดาหมาด เด็กชายฟรัช  ดาหมาด       1,500.00  

58 8334 นางสอฝยะ  มูเก็ม เด็กชายซัลซาบีฃ  มูเก็ม       1,500.00  

59 11578 นางสาวสารุณี อิสายะ เด็กหญิงกุฏรินณดา  ฮะฮา       1,500.00  

60 7956 นายฐปวัฒ  ประกอบชัยชนะ เด็กหญิงทักษอร  ประกอบชัยชนะ       1,500.00  

61 11610 นางอุมบ ีหวังกุหลำ เด็กหญิงอารีฟา  แกสมาน       1,500.00  

62 9055 นายวสันต  แดวากม เด็กชายอามีดิล  แดวากม       1,500.00  

63 10220 นางพรพิมล  หวังกุหลำ เด็กหญิงบาซิมา  หวังกุหลำ       1,500.00  

64 11249 นายสรศักดิ ์ โบะหมัน เด็กชายชากิร  โบะหมัน       1,500.00  

65 10936 วาที่ ร.ต.สรัลรัตน  เบ็ญหมัด เด็กชายวีรภัทร  เบ็ญหมัด       1,500.00  

66 8946 นางอารดา  ดานเทง เด็กชายนัสลาม  ดานเทง       1,500.00  

67 11090 นายนูรุดดีน  แคยิหวา เด็กชายนะอีม  แคยิหวา       1,500.00  

68 10703 นางสาววนิดา  โตะเหม เด็กชายธนทัต  นิสาและ       1,500.00  

69 8976 นางไลลา  มัจฉา เด็กชายฮัมซีย  มัจฉา       1,500.00  

70 10376 นางปฏิณญา  หัวแท เดกชายกอการ  หัวแท       1,500.00  

71 9679 นางอรอมล  ชนะชู เด็กหญิงปวีณธิดา  ชนะชู       1,500.00  

72 11203 นางจรรยาภรณ  ภูชยังกูร เด็กหญิงณธิดา  ภูชยังกูร       1,500.00  

73 9271 นางวิไล   บินวาหะ เด็กชายอาศิส   บินวาหะ       1,500.00  

74 9585 นางวรุณยุภา   กอและ เด็กชายอาบีดีน   กอและ       1,500.00  

75 10774 นางสุไวดา  กาเส็มสะ เด็กหญิงนันทิกานต  ยาประจัน       1,500.00  

76 11655 นางสุนิดา จันทรประสงค เด็กชายฮาฟซ  จันทรประสงค       1,500.00  

77 11440 นางสาวสุกัลยา  หมุนขำ เด็กชายภูริคุณ  เนียมเกลี้ยง       1,500.00  

78 10385 นายศุภรัตน  สองเมือง เด็กชายฟรนาน  สองเมือง       1,500.00  

79 8666 นางโสภา  ยัสสระ เด็กหญิงภูริชญา  ยัสสระ       1,500.00  

80 10722 นางสาวสายใจ  หนุนพอเด็น เด็กหญิงนูรวีนา  หนุนพอเด็น       1,500.00  

81 8637 นายอาชา  และเจริญ เด็กชายอาลาวีย  และเจริญ       1,500.00  



ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่4  จำนวนทุนละ 1,500 บาท จำนวน  125 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

82 9564 นางจินตนา  ฉิมมุสิก เด็กหญิงวีนา  ฉิมมุสิก       1,500.00  

83 8364 น.ส.สอฝยะ  ติ้งหวัง เด็กหญิงนัทธมน  ไชยมงคล       1,500.00  

84 10691 นางสาววรรณวิสา  สรรเสริญ เด็กหญิงบุณยาพร  คงพันธทะระ       1,500.00  

85 8406 นางมารีวัล  สันหมาน เด็กชายมุอมิน  สันหมาน       1,500.00  

86 9898 นางสมร  อะหมาด เด็กหญิงภัควลัญชณ  อะหมาด       1,500.00  

87 9287 นายอุดมพร   ไสยรินทร เด็กหญิงวริศรา   ไสยรินทร       1,500.00  

88 11585 นายณัฐนิช แกวเมฆ เด็กชายจินตจุฑา  แกวเมฆ       1,500.00  

89 10096 นางสาวอัสน ี เหร็บราเย็น เด็กชายก็อฟฟารีย  บิลลาติปชา       1,500.00  

90 11634 วาที่ ร.ต.หญิงอนงรัตน บุญชู เด็กชายสุวิจักขณ  บุญชู       1,500.00  

91 9405 นางภัชรีย  มากม ี เด็กชายพศจรัส  มากมี       1,500.00  

92 8916 นางสุภาพร  เผนานนท เด็กหญิงญาณิศา  เผนานนท       1,500.00  

93 10416 นางสาวชาหรอ  หลังจิ เด็กหญิงชารีฮารย  อยูดี       1,500.00  

94 10161 นางนิตยา  หีมปอง เด็กชายมุสตากีม  หีมปอง       1,500.00  

95 8418 นางเบญจวรรณ  เกษา เด็กชายวาซิล  โสะเตง       1,500.00  

96 9685 นางรัชนี  เวชศักดิ ์ เด็กหญิงนิรัญยา  เวชศักดิ์       1,500.00  

97 11185 นายอับดุลเลาะ  แดสา เด็กชายเนาววาร  แดสา       1,500.00  

98 11649 นางจารุณี เด็นจิ เด็กชายนาซีร  เด็นจิ       1,500.00  

99 10344 นายมาหมาด  ตั้งใหม เด็กหญิงอานาต ี ตั้งใหม       1,500.00  

100 8692 น.ส.วรินทรีย  บินการิม เด็กชายคุซัยฟฏ  บินการิม       1,500.00  

101 9246 นางอลิษา  ศรีสุวรรณ เด็กชายธนฤต  ศรีสุวรรณ       1,500.00  

102 10321 นางสาวกมลดา  พิทักษคัดนานต เด็กชายดิษธร  ดานเทง       1,500.00  

103 10736 นายอาหลี  แดงงาม เด็กหญิงอะมานีนา  แดงงาม       1,500.00  

104 10245 นางถาวรมาศ  เมืองจันทร เด็กหญิงสุชญา  เมืองจันทร       1,500.00  

105 10525 นางสาวอัซมา  มาลินี เด็กหญิงซิลีรีน  มะสะกา       1,500.00  

106 10694 นางคณิศร  แตสกุล เด็กหญิงณิชชาณัท  แตสกุล       1,500.00  

107 9227 นางธนัชญา  โอมณี เด็กหญิงสุไรญา  โอมณี       1,500.00  

108 10876 วาที่ ร.ต.หญิงอหนัดนงค  รัตนวิภา เด็กหญิงนภัสชิชญาณ  รัตนวิภา       1,500.00  

109 9589 นางสุพรรณี  หมาดทิ้ง เด็กชายอัษศดิณย  หมาดทิ้ง       1,500.00  

110 9043 นายมูฮำหมาด  หมูดงาม เด็กชายมุคลิศ  หมูดงาม       1,500.00  

111 10467 นางพัชรา  รัตนวิจิตร เด็กหญิงพิชญะ  รัตนวิจิตร       1,500.00  



ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่4  จำนวนทุนละ 1,500 บาท จำนวน  125 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

112 10371 นางกมลวรรณ  อิกะศิริ เด็กชายปวุรุตม  อิกะศิริ       1,500.00  

113 11250 นางสาวณัฏชนันท  คำเวบุญ เด็กหญิงญัฏฐญาดา  หมัด       1,500.00  

114 9058 นางนิศาชล  กาซอ เด็กชายกอฟฟาร ี กาซอ       1,500.00  

115 9336 นายบูอาสัน  หาโสะ เด็กหญิงอัซมาวีย  หาโสะ       1,500.00  

116 9110 นางคัดติญา  จิเบ็ญจะ เด็กหญิงฟารฬฏา  จิเบ็ญจะ       1,500.00  

117 8890 นางอรุณ ี ประมาณ เด็กชายอาดิฟ  ประมาณ       1,500.00  

118 10601 นางสาวชนัญญา  ไทยนิวัฒนวิไล เด็กหญิงฟาอิซะ  บินตีซูลคาฮดีร       1,500.00  

119 9275 นางสาริญา  ชูเก็น เด็กหญิงฮัสนา  ชูเก็น       1,500.00  

120 11125 นางอภิญญา  เจะยอ เด็กชายอากิล  เจะยอ       1,500.00  

121 11147 นางสาวนัยนา  การดาสุวรรณ เด็กชายจิรวัฒน  มงคล       1,500.00  

122 5744 นายประจวบ  ทองมาก เด็กหญิงฐิติกาญจน  ทองมาก       1,500.00  

123 11012 นางนุชนาฏ  หลังเศษ เด็กชายฮานิฟ  หลังเศษ       1,500.00  

124 11433 นางภณัชญกมน  สุขกะระ เด็กหญิงศิรัญญา  สุขกะระ       1,500.00  

125 6015 นายเสรี  บิสนุม เด็กชายอาดีม  บิสนุม       1,500.00  

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 จำนวนทุนละ 2,000 บาท จำนวน 98 ทุน 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

1 10240 นางสาวจุฑารัตน  คงพูน เด็กชายชนาธิป  มิ่งอุไร       2,000.00  

2 8864 นางอารียา  เพ็ชรรัตน เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ชรรัตน       2,000.00  

3 9137 นางสาวอุไรวรรณ  บุญยิ่ง เด็กหญิงปลายสุดา  ไคนุนภา       2,000.00  

4 10748 นางซาราห  อุสมา เด็กหญิงฟาฏินา  อุสมา       2,000.00  

5 10328 นายทวีป  สันแกว เด็กชายณภัทร  สันแกว       2,000.00  

6 9184 นางอุไร  นาคสงา เด็กหญิงณัฏฐชา  นาคสงา       2,000.00  

7 8783 นายมอฮำหมาดมาด ี หลงกาสา เด็กหญิงอานีตา  หลงกาสา       2,000.00  

8 10501 นางสาวชอผกา  ชูเพ็ชร เด็กชายกฤตภาส  ชูเพ็ชร       2,000.00  

9 10277 นางสุขสม  หีมปอง เด็กหญิงนูรรีนา  หีมปอง       2,000.00  

10 6694 นายวิทยา  มิ่งมาก เด็กหญิงลวิตรา  มิ่งมาก       2,000.00  

11 10194 นางสาวนุชสาระ  อุสมา เด็กหญิงนาดิร  นิลสกุล       2,000.00  

12 11149 นางอมรรัตน  รัตนวงศ เด็กชายเจริญ  รัตนวงศ       2,000.00  

13 10938 นางเจนจีรา  หมาดปนจอร เด็กชายฟตตะ  หมาดปนจอร       2,000.00  

14 9934 นางทิพยวิมล  ภักดี เด็กชายธีรัทร  ภักดี       2,000.00  



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

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

15 10043 นางศศิธร  หลงหัน เด็กชายชาริฟ  หลงหัน       2,000.00  

16 10840 นายอับดุลรอซะ  เละหนิ เด็กหญิงซันซาบีลา  เละหนิ       2,000.00  

17 8702 นายประเวช  จิ้วจวบ เด็กชายกุรกรณ  จิ้วจวบ       2,000.00  

18 9121 น.ส.สุจินดา  หมัดเหยด เด็กหญิงสุนิภา  หมาดเตี้ย       2,000.00  

19 9464 นายราเหม  ดอละ เด็กชายธฤต  ดอละ       2,000.00  

20 11287 นางสาวรุงนภา  พืชพันธ เด็กหญิงณัฐมน  จอมแกว       2,000.00  

21 8636 นายวรเมธ  งะเจะ เด็กชายอัศรันย  งะเจะ       2,000.00  

22 10895 นางนัศรีน  ตาเดอิน เด็กชายนัสรอน  ตาเดอิน       2,000.00  

23 7878 นางยาลีนา  มานีอาเหล็ม เด็กชายเมธา  มานีอาเหล็ม       2,000.00  

24 8891 นางจุฑาพร  สันจิตร เด็กชายมุตตะกีน  สันจิตร       2,000.00  

25 9003 นางวรรณเพ็ญ  หวันสู เด็กหญิงขวัญชนก  กอนทอง       2,000.00  

26 11387 นางสาวฝาตี่มะ  รายา เด็กหญิงบิลกีส  สำสู       2,000.00  

27 10277 นางสุขสม  หีมปอง เด็กหญิงนูรนูรีน  หีมปอง       2,000.00  

28 10130 นางสุภาพ  หลงหา เด็กหญิงสุชานันท  หลงหา       2,000.00  

29 11332 นางสาววิชชุดา  ลาเย็น เด็กชายภัทรกร  เจะหมีน       2,000.00  

30 2333 นายอุทัย  อุสมา เด็กชายกลวัชร  อุสมา       2,000.00  

31 8638 นายวินิจ  กลิ่นละมัย เด็กชายชนัญกฤษ  กลิ่นละมัย       2,000.00  

32 9324 นางมนิตย  แชมชอย เด็กหญิงณัฐณิชา  แชมชอย       2,000.00  

33 9523 นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรจรรยา เด็กหญิงปณิธิ  วิจิตรจรรยา       2,000.00  

34 8779 นายอัศวยุช  เทศอาเส็น เด็กชายกันตภณ  เทศอาเส็น       2,000.00  

35 11581 นางขนิษฐา อุโหยบ เด็กหญิงธีรดา  บิลายงะ       2,000.00  

36 9131 นายเอกวิทย  สาโสะ เด็กชายรชต  สาโสะ       2,000.00  

37 10385 นายศุภรัตน  สองเมือง เด็กชายริฟฮาน  สองเมือง       2,000.00  

38 10606 นางกอเยาะ  วัฒนะ เด็กหญิงอัยนา  วัฒนะ       2,000.00  

39 11193 นางสาวกาญจนาวดี  สุดเหลือ เด็กชายพีรณัฐ  คงแคลว       2,000.00  

40 10286 นายกิตติพงศ  ดำรงกูล เด็กชายกิตติกวิน  ดำรงกูล       2,000.00  

41 11625 นางสาววนิดา นาคสงา เด็กชายฟาอิช นาคสงา       2,000.00  

42 9999 นางมาริหยำ  มาลิกัน เด็กหญิงนูริน  มาลิกัน       2,000.00  

43 9430 นางปุญชรัสมิ ์ สมปอง เด็กหญิงพรรณนารา  สมปอง       2,000.00  

44 9049 นางปญญดา  หวาสกุล เด็กหญิงนัจญมีย  หวาสกุล       2,000.00  



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

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

45 7959 น.ส.วลัญา  ปากบารา เด็กหญิงสุทธกานต  หมูดเอียด       2,000.00  

46 10739 นางสาวมณิภา  จิตนุย เด็กชายกรณฤต  เปยกลิ่น       2,000.00  

47 10456 นางสาวภัคนิธ ิ ฮะยีบิลัง เด็กหญิงภัคฑีรา  ทิพย       2,000.00  

48 11129 นายอิซา  อัสนีย เด็กหญิงซันฟาน ี อัสนีย       2,000.00  

49 9292 นางสาวเนตรชนก  ยอดแกว เด็กหญิงกมลชนก  ยอดแกว       2,000.00  

50 9854 นายอับดลละห  อาดำ เด็กหญิงนาบีลา  อาดำ       2,000.00  

51 9421 นายสุชาติ  นาคสงา เด็กหญิงนูรีน  นาคสงา       2,000.00  

52 9842 นางมนัสนันท  นาคสงา เด็กดหญิงณดา  นาคสงา       2,000.00  

53 8326 นางไมสูรี  ดวงตา เด็กหญิงอะนาตี  ดวงตา       2,000.00  

54 8326 นางไมสูรี  ดวงตา เด็กหญิงอะนียา  ดวงตา       2,000.00  

55 8907 นายอุสมาน  แคยิหวา เด็กหญิงมุมตาซ  แคยิหวา       2,000.00  

56 11667 นางยาวีรา พงศหลง เด็กชายสิรวิชญ  สำเร       2,000.00  

57 11395 นางนัธนียา  อุสมา เด็กชายณัฐภัทร  แสงศรี       2,000.00  

58 11302 นางอาทิตยา  เล็งเจะ เด็กชายฮูไซฟย  เล็งเจะ       2,000.00  

59 8138 นางอามานะ  นางา เด็กหญิงฟาริสา  นางา       2,000.00  

60 6878 นางปณฑิตา  ไกรทอง เด็กหญิงปาณิศา  ไกรทอง       2,000.00  

61 8862 นางละอองทิพย  จันทวิลาศ เด็กหญิงณปภัสร  จันทวิลาศ       2,000.00  

62 11575 นางซาฟนะห เกอากะ เด็กหญิงซาริมญา  เกอากะ       2,000.00  

63 7185 นางสายใจ  เบ็ญหมัด เด็กหญิงอามาลีนา  เบ็ญหมัด       2,000.00  

64 9812 นายฉุดดิน  สันงะ เด็กชายอิสกันดาร  สันงะ       2,000.00  

65 10177 นางสุปราณ ี มาลินี เด็กหญิงดุรรียาฮ  มาลินี       2,000.00  

66 10538 นางสาวอริศรา  โอมณี เด็กหญิงมารียา  สาดหลี       2,000.00  

67 10041 นางอาอีฉะ  เปรมใจ เด็กชายบาลาซาน  เปรมใจ       2,000.00  

68 10655 นางโรฮานา มนูญดาหวี เด็กชายเอาฟา  มนูญดาหวี       2,000.00  

69 9704 นางสาวดรุณ ี สาและ เด็กชายฟาเดลว  ชาติรัญ       2,000.00  

70 8241 นางนัดวะฮ  แคยิหวา เด็กหญิงอนา  แคยิหวา       2,000.00  

71 11194 นางรอกีบะ  หัสนีย เด็กชายซูใบดี้  หัสนีย       2,000.00  

72 8925 นางสุนันท  เมืองปาน เด็กหญิงภาสินี  เมืองปาน       2,000.00  

73 8897 นางยุภา  ดุลยาภรณ เด็กหญิงฟรดาวน  ดุลยาภรณ       2,000.00  

74 9212 นางนิสรีน  ลานุย เด็กหญิงนาเดีย  ลานุย       2,000.00  



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

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

75 9212 นางนิสรีน  ลานุย เด็กหญิงนาดา  ลานุย       2,000.00  

76 9851 นางสาวอรษา  มุณีวัลสกุล เด็กหญิงรุซนาเดียร  มุณีวัลสกุล       2,000.00  

77 10164 นางสาวอาตีรา  นุยเด็น เด็กชายอิซซุดดีน  หมื่นแดง       2,000.00  

78 11370 นางสาวฝาดะ  กิมเอะ เด็กหญิงดัจญวา  หมื่นแดง       2,000.00  

79 7754 น.ส.สภุาภรณ  สิทธิชัย เด็กชายอัครัช  สิทธิชัย       2,000.00  

80 10975 นางสุนิดา  หมาดทิ้ง เด็กหญิงนัสมี  สาดีน       2,000.00  

81 9446 นางไมตรี  สุขโข เด็กชายไกรวิชญ  สุขโข       2,000.00  

82 8908 นายณรงคเดช  บัวบางกรูด เด็กหญิงภูษิตา  บัวบางกรูด       2,000.00  

83 11124 นางผกา  แกวจันทร เด็กหญิงกัญญวรา  แกวจันทร       2,000.00  

84 9898 นางสมร  อะหมาด เด็กหญิงประภัสสร  อะหมาด       2,000.00  

85 10052 นายณรงศักดิ ์ เส็นจิต เด็กหญิงนูรอัยน ี เส็นจิต       2,000.00  

86 11432 นางสาวกิตติมา  บูหมัน เด็กหญิงซิตุนมูนา  ตาเอ็น       2,000.00  

87 10628 นางยันตี  มะสมัน เด็กชายซอฟาร  มะสมัน       2,000.00  

88 5986 นายเศียร  หาหลัง เด็กหญิงญาณิศา  หาหลัง       2,000.00  

89 10294 นายบาฮารูดิน  ยาโงะ เด็กชายมูฮัมหมัดฮาดิล  ยาโงะ       2,000.00  

90 8831 นายเชษฐา  เถาวัลย เด็กหญิงฮานาน  เถาวัลย       2,000.00  

91 9103 นายธราวุธ  เหมสลาหมาด เด็กชายธรธร  เหมสลาหมาด       2,000.00  

92 10430 นายกูสบีรอน  สารัง ด็กหญิงกูฯรีซัน  สารัง       2,000.00  

93 11433 นางภณัชญกมน  สุขกะระ เด็กชายภูรวิชญ  สุขกะระ       2,000.00  

94 9960 นางมาริหยาม  เหมนะ เด็กชายฮาริศ  เหมนะ       2,000.00  

95 9126 นางสีดา  กัตโร เด็กชายนราทัศน  กัตโร       2,000.00  

96 8144 นางซอฟยะ  มรรคาเขต เด็กชายฟรฮาน  มรรคาเขต       2,000.00  

97 10536 นางสิตมน  ดำเตะ เด็กหญิงกานตสิมา  ดำเตะ       2,000.00  

98 9245 นายอดุล  เมงไซ เด็กหญิงอารยา  เมงไซ       2,000.00  

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 จำนวนทุนละ 3,000 บาท จำนวน 93 ทุน 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

1 7210 นายประคอง  ทองคำ นางสาวโซเฟย  ทองคำ       3,000.00  

2 7152 นายเฟาซีย  หลีเยาว เด็กหญิงรุสนานี  หลีเยาว       3,000.00  

3 8802 นางสาวิตรี  เจริญศิลป นางสาวชนกสุดา  เจริญศิลป       3,000.00  

4 11277 นางจีราวรรณ  ตีกาสม นายศักรียา  ตีกาสม       3,000.00  



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 จำนวนทุนละ 3,000 บาท จำนวน 93 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

5 10209 นางภัชราภรณ  ยงหนู นางสาวณัฏฐณิชา  ยงหนู       3,000.00  

6 10235 นางสาววิมลลักษณ  ปองแท นางสาวนะซีฮ  เนตรสุวรรณ       3,000.00  

7 11027 นางสาวแพว  จันทรนวล นายนพวิชญ  ขาวเผือก       3,000.00  

8 8795 นางปยะนุช  พันกาแด นายกันตวิชญ  พันกาแด       3,000.00  

9 11236 นายกิตตินันท  ทาชะมวง นายกฤษฎา  ทาชะมวง       3,000.00  

10 4079 นายสุธรรม  สิทธิชัย นายพีรพล  สิทธิชัย       3,000.00  

11 9111 นางสุนิสา  สืบเหม นางสาวศลิษา  สืบเหม       3,000.00  

12 8783 นายมอฮำหมาดมาดี  หลงกาสา นายมูฮัมหมัดอะมิน  หลงกาสา       3,000.00  

13 6162 นางศิริภา  รูปโฉม นางสาวปุญณิศา  รูปโฉม       3,000.00  

14 10413 นางปยะดา  บอเตย นางสาวณดา  บอเตย       3,000.00  

15 11028 นางสาวเดือน  โพธิรัตน นางสาวนภัสกร  คงนฤนาท       3,000.00  

16 8152 นางนิศาชล  เอียดดี นายพีรวิชญ  เอียดดี       3,000.00  

17 8665 นางสาวมาเรียม  แดงหลัง นางสาวคนึงรัก  พลลิพัง       3,000.00  

18 11209 นางพิมมณัฐฐา  สมัยอยู นางสาวณัฐปภัสร  ฉิมคลาย       3,000.00  

19 7773 นางสาวปวันพัสตร  เซงศรีสง นายปภาวิชญ  คงยะฤทธิ์       3,000.00  

20 8702 นายประเวช  จิ้วจวบ นางสาวภูริกาญจน  จิ้วจวบ       3,000.00  

21 9464 นายราเหม  ดอละ นางสาวนัทธฤทัย  ดอละ       3,000.00  

22 10167 นางอารีย  ชัยชนะ นางสาวสโรชินี  ชัยชนะ       3,000.00  

23 8677 นางฮาหวา  วาฮะ นายชากิร  วาฮะ       3,000.00  

24 9595 นางสาวนิตยา  หลังยาหนาย นายเตฟาน  ดีนายัง       3,000.00  

25 2333 นายอุทัย  อุสมา นางสาวธัญสินี  อุสมา       3,000.00  

26 7632 นางขวัญใจ  รอเกต นายริฟฮาน  รอเกต       3,000.00  

27 8201 นางวาสินี  ขจีรัมย นายภูตะวัน  ขจีรัมย       3,000.00  

28 9130 นายอินยัส  จิเหม นางสาวณัฐรินา  จิเหม       3,000.00  

29 8386 นายพงศธร  เพชรทอง นางสาวพิริษา  เพชรทอง       3,000.00  

30 11216 นางศรีวิมล  สะอา นางสาวปฎิญญา  สะอา       3,000.00  

31 9625 นายฮาหรูน  หยังส ู นายการัณยภาศ  หยังสู       3,000.00  

32 9324 นางมนิตย  แชมชอย นายพชรพล  แชมชอย       3,000.00  

33 8867 นางนรัติยา  หยีมะเหร็บ นายวันนัสรีย  หยีมะเหร็บ       3,000.00  

34 9196 นางชนินทร  มะแอเคียน นายฟคซุล  มะแอเคียน       3,000.00  



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 จำนวนทุนละ 3,000 บาท จำนวน 93 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

35 9795 นางยาวารี  คงมัยลิก นางสาวอรวรา  คงมัยลิก       3,000.00  

36 8650 นางพนิดา  พุมมณี นายกรพล  พุมมณี       3,000.00  

37 9284 นายปานูซี  สาแม นายมูฮัมหมัดฟุรซาน  สาแม       3,000.00  

38 10919 นางสายใหม  บุหมัน นางสาวรภัสสรณ  บุหมัน       3,000.00  

39 10456 นางสาวภัคนิธ ิ ฮะยีบิลัง นายภคธร  ทิพย       3,000.00  

40 10024 นางสุวิดา  มันตุเตะ นางสาวซัยดานี  มันตุเตะ       3,000.00  

41 10376 นางปฏิณญา  หัวแท นางสาวมาดีนา  หัวแท       3,000.00  

42 3494 นายบรรจง  นิ่มรัตน นายบรรณสรณ  นิ่มรัตน       3,000.00  

43 10266 นายสันติ  ชวยนาค นางสาวศศิธร  ชวยนาค       3,000.00  

44 7920 นางฮาสานะ  ฟกสัน นายฟยรุซ  ฟกสัน       3,000.00  

45 10820 นางสาวปวีณา  อุสมา นางสาวซีมียาอ  สุดสาย       3,000.00  

46 10678 นายอารอปน  หลงหัน นายพัฒนพล  หลงหัน       3,000.00  

47 9950 นางดุษมา  เพ็ชรศรี นายวรากรณ  เพ็ชรศรี       3,000.00  

48 8981 นางฉารีฝะ  มานะกลา นายก็อฟฟาร  มานะกลา       3,000.00  

49 9797 นายมูฮำหมัดชุกรี  บุกโล นางสาวซัลมา  บุกโล       3,000.00  

50 8637 นายอาชา  และเจริญ นางสาวอารเวียร  และเจริญ       3,000.00  

51 7568 นางจริญญา  อุสา นายศานตศิลป  อุสา       3,000.00  

52 9157 นายยะโกบ  วาหาบ นายปราชญา  วาหาบ       3,000.00  

53 8160 นางมณีรัตน  สาลิมิน นายธนันรัฐ  สาลิมิน       3,000.00  

54 9790 นางเจียมจิตต  ปาลาหา นางสาวเพชรลดา  อาดสะอาด       3,000.00  

55 7399 นางฝาตีหมะ  หมีนสัน นายรัฐนันท  โตะหล ี       3,000.00  

56 11575 นางซาฟนะห เกอากะ นายอักบัรด  เกอากะ       3,000.00  

57 8253 นางยุภา  เพียรสกุล นายฟยรุซ  เพียรสกุล       3,000.00  

58 10521 นางปรียาพร  แดหวามาลัย นางสาวจิราพร  แดหวามาลัย       3,000.00  

59 8406 นางมารีวัล  สันหมาน นายฮาฟซ  สันหมาน       3,000.00  

60 10500 นางสายไหม  จิตรหลัง นายขวัญเมือง  หละเลย       3,000.00  

61 7026 นางสุมาลี  บุญรัศมี นายกฤติธี  บุญรัศมี       3,000.00  

62 10177 นางสุปราณ ี มาลินี นางสาวดียาณา  มาลินี       3,000.00  
 
 



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 จำนวนทุนละ 3,000 บาท จำนวน 93 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

63 10041 นางอาอีฉะ  เปรมใจ นางสาวนูรรอสมา  เปรมใจ       3,000.00  

64 10741 นายประดิษฐ  คชสวัสดิ ์ นางสาวฟาเดีย  คชสวัสดิ์       3,000.00  

65 9258 นางฉวี   ขาวดี นายชัชชนันท   ขาวด ี       3,000.00  

66 8843 นางยามิลละ  สงดำ นายนาฟาฮัต  สงดำ       3,000.00  

67 8693 นายณรงคศักดิ ์ หมีนพราน นายนาซีม  หมีนพราน       3,000.00  

68 8269 นางอรุณ ี ตาเดอิน นายอัลบัร  ตาวาโต       3,000.00  

69 9730 นางนัศรียา  เกตุมณี นางสาวนิสรีน  เกตุมณี       3,000.00  

70 10196 นางจิรวรรณ  รอเกตุ นายธนะพล  ศรียานทร       3,000.00  

71 11649 นางจารุณี เด็นจิ นางสาวนัซนีน เด็นจิ       3,000.00  

72 8517 นางเพ็ญศร ีชวยมณ ี นางสาวสิริพิชญา  เจริญสุข       3,000.00  

73 9805 นางสุรางคจิตร  โสบุญ นางสาวภูริชญา  โสบุญ       3,000.00  

74 9227 นางธนัชญา  โอมณี นายชัยทัต  โอมณี       3,000.00  

75 10876 วาที ่ร.ต.หญิงอหนัดนงค  รตันวิภา นางสาวนันทนัส  รัตนวิภา       3,000.00  

76 3699 นายสัญญา  ชุมจำรัส นางสาวเปมิกา  ชุมจำรัส       3,000.00  

77 9034 นายสุชาติ  ยูโสะ นายอาลาวี  ยูโสะ       3,000.00  

78 7133 นางสุชะฎา  ศรีอำภรณ นางสาวรชกร  ศรีอำภรณ       3,000.00  

79 8708 นางกัลยาณ ี จันทรเทพ นายณัฐดนัย  จันทรเทพ       3,000.00  

80 9418 นางฮามีดะ  ชุมสาแหละ นายรออิด  ชุมสาแหละ       3,000.00  

81 5986 นายเศียร  หาหลัง นางสาวญาตาวี  หาหลัง       3,000.00  

82 9058 นางนิศาชล  กาซอ นายดานิส  กาซอ       3,000.00  

83 7419 นางอุบลรัตน  อุสมา นางสาวอามาลีนา  อุสมา       3,000.00  

84 9336 นายบูอาสัน  หาโสะ นางสาวมุมีนะ  หาโสะ       3,000.00  

85 6385 นางปราณี  ชำนิธุระการ นางสาวศศินา  ชำนิธุระการ       3,000.00  

86 11125 นางอภิญญา  เจะยอ นายอินอาม  เจะยอ       3,000.00  

87 7965 นางอนุชฌิฎา  ชูสุวรรณ นายชูชนะ  ชูสุวรรณ       3,000.00  

88 9375 นางนัยนา  หลังยาหนาย นางสวาวฝารีดา  หลังยาหนาย       3,000.00  

89 9134 นางทัศนีย  แยบคาย นางสาวนวลิน  แยบคาย       3,000.00  

90 10443 นางศิริพร  สุนันทาเสวช นางสาวชนัญชิดา  มุนีหมะ       3,000.00  

91 9696 นายอุสหมาน  หมาดหวัง นางสาวบิสมิลลาห  หมาดหวัง       3,000.00  

92 8963 นางอัมพวาณ ี แดงนุย นายอันวา  เดชะ       3,000.00  



ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 จำนวนทุนละ 3,000 บาท จำนวน 93 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

93 9960 นางมาริหยาม  เหมนะ นางสาวฮัซวานี  เหมนะ       3,000.00  

ระดับหลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) จำนวนทุนละ 3,000 บาท จำนวน 12 ทุน 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร  จำนวนเงิน  

1 11193 นางสาวกาญจนาวดี  สุดเหลือ นายยุทธการ  คงแคลว       3,000.00  

2 10944 นางกาญจนา  จอหวัง นายซัลวาซีล  จอหวัง       3,000.00  

3 9693 นางพิมพา  หมานเหล็ก นายกันตวิทย  หมานเหล็ก       3,000.00  

4 5386 นายยอด  หนูจันทร นายธนภัทร  หนูจันทร       3,000.00  

5 8085 นางชนิดา  แจมจันทา นายธนภัทร  แจมจันทา       3,000.00  

6 9828 นางเพ็ญศร ี แสงสวาง นายกษิดิ์เดช  แสงสวาง       3,000.00  

7 11585 นายณัฐนิช แกวเมฆ นายวาสุเทพ  แกวเมฆ       3,000.00  

8 9753 นางสาววนิดา  ปงแลมาปุเลา นายภูวดล  ตาเดอิน       3,000.00  

9 9227 นางธนัชญา  โอมณี นายชัยภัทร  โอมณ ี       3,000.00  

10 6949 นางจิรวรรณ  ปรางจันทร นายกิตติธัช  ปรางจันทร       3,000.00  

11 10636 นางสาววรรณ ี แวอุมา นายฟาเดลล  หมาดตา       3,000.00  

12 11502 นางวรวรรณา  จันทรส นายสรวิชญ  มานก       3,000.00  

ระดับหลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) จำนวนทุนละ 4,000 บาท จำนวน 9 ทุน 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร  จำนวนเงิน  

1 10938 นางเจนจีรา  หมาดปนจอร นายดารุส  หมาดปนจอร       4,000.00  

2 7507 นางกัลยาณ ี เวลาดี นายณภัทร  เวลาด ี       4,000.00  

3 7277 นายชรินทร  ไชยบุรินทร นายจักรวรรดิ  ไชยบุรินทร       4,000.00  

4 7466 นางสาวนฤมล  สังขไพฑูรย นายภูรินท  สังขไพฑูรย       4,000.00  

5 10444 นางฉาริฝะ  กูเล็ม นายวงศธร  กูเล็ม       4,000.00  

6 11447 นางสาวละออง  ทองช ู นายณัฐพล  ทองชู       4,000.00  

7 8061 นางจิราภรณ  วงศวาสนา นางสาวสนีญา  วงศวาสนา       4,000.00  

8 9685 นางรัชนี  เวชศักดิ ์ นายริสก ี เวชศักดิ ์       4,000.00  

9 7328 นางเตือนจิต  สุวรรณะ นายณัฏฐพล  สุวรรณะ       4,000.00  

          

          

          

          



ระดับชั้นอุดมศกึษาปที ่1 (ปริญญาตรีป 1) จำนวนทุนละ 4,000 บาท จำนวน 88 ทุน 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร  จำนวนเงิน  

1 8644 นางศิวพร  โขวัฒนกุล นางสาวศศิตา  โขวัฒนกุล       4,000.00  

2 6812 นางการาสม  ปะลาวัน นางสาวนูรดีนี  ปะลาวัน       4,000.00  

3 8747 นางสุรภี  ลัดเลีย นายฟุรกอน  ลัดเลีย       4,000.00  

4 7353 นางนริศรา  หยีมะเหร็บ นายอาซีล หยีมะเหร็บ       4,000.00  

5 10415 นางซารา  ปะดุกา รางสาวกษมา  ปะดุกา       4,000.00  

6 8257 นางคนึงนิตย  ไชยมณี นายเมธัส  ไชยมณี       4,000.00  

7 7684 นางสาวจิระนันต  สุวรรณวิหค นายนันทวงค  ธรรมเนียม       4,000.00  

8 5089 นายปยะพงค  ชัยยะวิริยะ นางสาวยอดฟา  ชัยยะวิริยะ       4,000.00  

9 7418 นายภิรมย  พรุเพชรแกว นายมรกต  พรุเพชรแกว       4,000.00  

10 8641 นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี นางสาวศุภาพิชญ  ฤทธิ์ภักดี       4,000.00  

11 8201 นางวาสินี  ขจีรัมย นายภูศิลา  ขจีรัมย       4,000.00  

12 10856 นางสาวณัฐรดา  ชมภูวรณ นางสาวศุภานิชญ  อุดมรัตน       4,000.00  

13 7991 นางพรทิพย  สิทธิชัย นางสาวจิตรางคฑา  สิทธิชัย       4,000.00  

14 8294 นางสุนีย  อาดำ นางสาวภัณฑิรา  พงษอภัย       4,000.00  

15 8867 นางนรัติยา  หยีมะเหร็บ นายวันอิดิล  หยีมะเหร็บ       4,000.00  

16 8691 นางชนิสรา  ปนดิกา นางสาวตัสนีม  เตะปูยู       4,000.00  

17 9791 นางสาวอารีย  เกตุแกว นางสาวณัชภัทร  เองฉวน       4,000.00  

18 10320 นางฮาสีมะ  นุยเด็น นางสาวพีรยา  นุยเด็น       4,000.00  

19 7366 นางจิราพร  ทองซวน นายกันตภณ  ทองซวน       4,000.00  

20 7617 นายญาณกวี  แกววงศ นางสาวฐิตารีย  แกววงศ       4,000.00  

21 8976 นางไลลา  มัจฉา นางสาวฮัซซูนา  มัจฉา       4,000.00  

22 5140 นายจำนันท  กาบูลย นางสาวรสิตา  กาบูลย       4,000.00  

23 7839 นายศุภชัย  หนูแกนเพชร นางสาวจิรชญา  หนูแกนเพชร       4,000.00  

24 8947 นางจิราวรรณ  วงศสีดำ นางสาวศุภาวรรณ  วงศสีดำ       4,000.00  

25 8214 นางนัดวะฮ  แคยิหวา นายอิลฮาล  แคยิหวา       4,000.00  

26 10678 นายอารอปน  หลงหัน นางสาวนิสซอรีฟา  หลงหัน       4,000.00  

27 7496 นางฉลวย  หมีนหา นายวิศวะ  หมีนหา       4,000.00  

28 6483 นางสุดคนึง  ทองบุญ นายสหรัฐ  ทองบุญ       4,000.00  

29 7230 นางดลดา  เกิดศรี นายอัษฎา  เกิดศรี       4,000.00  

30 9403 นายวีระศักดิ ์ ศิริวัฒนานนท นางสาวศิริรัตน  ศิริวัฒนานนท       4,000.00  



ระดับชั้นอุดมศกึษาปที่ 1 (ปริญญาตรีป 1) จำนวนทุนละ 4,000 บาท จำนวน 88 ทุน 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

31 10119 นางสาวฮาซานะ  มาลียัน นางสาวอิงคกาณัฐ  อลาซิสฮาร       4,000.00  

32 8684 นางลำไพ  ศรีปาน นางสาวพัณณิตา  ศรีปาน       4,000.00  

33 8684 นางลำไพ  ศรีปาน นายพีรณัฐ  ศรีปาน       4,000.00  

34 10770 นายพรเทพ  อนันต นายภูมิศักดิ ์ อนันต       4,000.00  

35 8245 นายสอและ  หมันเระ นายมุมิน  หมันเระ       4,000.00  

36 8085 นางชนิดา  แจมจันทา นางสาวณัฐณิชา  แจมจันทา       4,000.00  

37 9023 นางอาร ี ทิ้งน้ำรอบ นางสาวมุกนรี  ทิ้งน้ำรอบ       4,000.00  

38 10722 นางสาวสายใจ  หนุนพอเด็น นางสาวอัจญรินทร  หนุนพอเด็น       4,000.00  

39 7070 นางนิศาชล  ชัยแกว นางสาวนิชดา  ชัยแกว       4,000.00  

40 9828 นางเพ็ญศร ี แสงสวาง นายธีรภัทร  แสงสวาง       4,000.00  

41 7610 นางปรานี  คูมณี นางสาวอริสา  กิริยา       4,000.00  

42 7693 นางสุภาภรณ  เกื้อเสง นางสาวกษมา  เกื้อเสง       4,000.00  

43 9898 นางสมร  อะหมาด นางสาวเสาวลัษณ  อะหมาด       4,000.00  

44 9790 นางเจียมจิตต  ปาลาหา นางสาวพิมพมาดา  ปาลาหา       4,000.00  

45 8406 นางมารีวัล  สันหมาน นางสาวอัจฉริยา  สันหมาน       4,000.00  

46 8037 นายสุไลหมาน  รอเกตุ นางสาวซูฮานา  รอเกตุ       4,000.00  

47 8296 นางยินดี  ชูนวล นางสาวชนนิกานต  ชูนวล       4,000.00  

48 9258 นางฉวี   ขาวดี นางสาวชิดชนก   ขาวดี       4,000.00  

49 11632 นางกัญญาภรณ ยูงทอง นางสาวณัฐณิชา  ยูงทอง       4,000.00  

50 8764 นางสุวรรณี  บุพศิริ นายธนกฤต  บุพศิร ิ       4,000.00  

51 8239 นางวาสนา  บุญวรรณ นางสาวนัชชา  ปานยิ่ง       4,000.00  

52 8269 นางอรุณ ี ตาเดอิน นายอินซาล  ตาเดอิน       4,000.00  

53 8479 นางฉวีวรรณ  เส็มสัน นางสาวปนญดา  เส็มสัน       4,000.00  

54 6238 นางจิรัชยา  รักษารักษ นางสาวธนกชพร  ราเหม       4,000.00  

55 8418 นางเบญจวรรณ  เกษา นายวรุสราษฏร  เบ็ญหมีน       4,000.00  

56 10010 นางสาวเกษศิรินทร  เกตรัตน นางสาวศรัญญา  เศษระนำ       4,000.00  

57 10344 นายมาหมาด  ตั้งใหม นางสาวดียานา  ตั้งใหม       4,000.00  

58 7595 นายสุชาติ  ชูเจริญ นายธนธรณ  ชูเจริญ       4,000.00  
 
 



ระดับชั้นอุดมศกึษาปที ่1 (ปริญญาตรีป 1) จำนวนทุนละ 4,000 บาท จำนวน 88 ทุน (ตอ) 

ที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ชื่อบุตร จำนวนเงิน 

59 8266 นางพรรณ ี ครุวรรณพัฒน นางสาววรัชยา  ครุวรรณพัฒน       4,000.00  

60 11437 นายณัฐวัตร  งะสมัน นายณัฐวุฒิ  งะสมัน       4,000.00  

61 9252 นายโกมล ยุนุย นางสาวศุวารีย ยุนุย       4,000.00  

62 10962 นางประภา  เสมสัน นางสาวมัสตุรา  หมัดตุกัง       4,000.00  

63 6934 นางสไบแพร  ฉิมเก้ือ นายปราเมศ  ฉิมเกื้อ       4,000.00  

64 8553 นายเชล  บิลลาคิปชา นางสาวนาตาซา  บิลลาคิปชา       4,000.00  

65 7764 นายวิทยา  มาราสา นายเอเธนส  มาราสา       4,000.00  

66 9805 นางสุรางคจิตร  โสบุญ นรต.ภูบดินทร  โสบุญ       4,000.00  

67 11558 นางภูติรัชน บูส ู นางสาววานีตาร  เจะอาแซ       4,000.00  

68 10246 นางวิไลวรรณ  อยางดี นางสาวสริตา  อยางดี       4,000.00  

69 8195 นายสุดเขต  จันตะ นางสาวเพ็ญพรรณ  จันตะ       4,000.00  

70 10205 นายกัมพล  บินตำมะหงง นางสาวชญานิษฐ  บินตำมะหงง       4,000.00  

71 10363 วาที่ ร.ต.สุรศักดิ ์ เส็มหมาน นายอิทธิพัทธ  เส็มหมาน       4,000.00  

72 3699 นายสัญญา  ชุมจำรัส นายเปศล  ชุมจำรัส       4,000.00  

73 6636 นางสนธยา  มาวงศ นางสาวสิริภักดิ์  มาวงศ       4,000.00  

74 8511 นางเนาวรัตน  ศรีหมั่น นายณัฐชนนท  ศรีหมั่น       4,000.00  

75 8708 นางกัลยาณ ี จันทรเทพ นายณัฐยศ  จันทรเทพ       4,000.00  

76 5986 นายเศียร  หาหลัง นายสุทธิรัก  หาหลัง       4,000.00  

77 10065 นางกาญจนา  หลงสลำ นางสาวเดียรดา  หลงสลำ       4,000.00  

78 7976 นางสุรีรัตน  ธีระกุล นายหัสวัฒ  ธีระกุล       4,000.00  

79 7854 นางพชรพรรณ  ชูชื่น นายคฑาวุธ  สุวรรณอำภา       4,000.00  

80 9268 นายประพล  อุโหยบ นางสาวปรมี  ฮะอุรา       4,000.00  

81 7148 นายพิชิต  ศรีสงคราม นายศิวกร  ศรีสงคราม       4,000.00  

82 11502 นางวรวรรณา  จันทรส นางสาวอรกัญญา  มานก       4,000.00  

83 5962 นายสัน  หมีนหวัง นางสาวรุสญา  หมีนหวัง       4,000.00  

84 9807 นางสาวทัศนีย หวันเก นางสาวฮันนาน  บุญเสน       4,000.00  

85 11390 นางสาวกาญจนา  น้ำใส นายอัสนาวี  หลงขาว       4,000.00  

86 7493 นางวริศรา  แสงขำ นายสุรพงศ  แสงขำ       4,000.00  

87 11126 นางนัฐญา  ไหมฉิม นางสาววริสรา  ไหมฉิม       4,000.00  

88 10443 นางศิริพร  สุนันทาเสวช นางสาววิยดา  มุมีหนะ       4,000.00  



ทั้งนี้  ผู มีรายนามดังกลาวสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด จะทำการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร                  
เข  าบ ัญช ี เ ง ินฝากออมทร ัพย ของสมาช ิกท ี ่ เป ดบ ัญช ี ไว ก ับสหกรณ ออมทร ัพย คร ูสต ูล  จำกัด                                       
ในวันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2565     

          ประกาศ  ณ  วันที่    9   สิงหาคม  พ.ศ. 2565     

     

                 ลงชื่อ        
     

                                                          (นายสะอาด  อุสมา)  
                ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 
    


