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ประกาศรายชื่อ 
ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) 

ตามแนวคิดขั้นตอนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษา 

เรื่อง บัญชีคำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ในเขต 3 จังหวัดและ 4 อำเภอชายแดนภาคใต้ 

ณ ห้องศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางสาววันฟาติมาร์ อาแว ราชประชานุเคราะห์ 40 เมือง ปัตตานี 
2 นางสาวพัชรียา ดือมาลี บ้านปะกาลือสง เมือง ปัตตานี 
3 นางฟารีดา ยะโดะ บ้านดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี 
4 นางสาวซุฟญานี แลนิง บ้านตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 
5 นางสาววันไซนับ แวดอเลาะ บ้านตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 
6 นางสาวนารีย๊ะ โตะเงาะ บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) ปะนาเระ ปัตตานี 
7 นางสาวซูไนนะฮ์ มะดีเยาะ บ้านบ่ออิฐ ปะนาเระ ปัตตานี 
8 นางสาวมาเรียม สะแม บ้านเปียะ หนองจิก ปัตตานี 
9 นางสาวนุรฮุสนา ดาแม บ้านตันหยง แม่ลาน ปัตตานี 
10 นางสาวรอดียะห์ อาลีเยาะ ชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง ปัตตานี 
11 นางสาวฮาปือเสาะ บาเหะ บ้านบาตะกูโบ มายอ ปัตตานี 
12 นายสุวิทย์ แดงนุ้ย บ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) มายอ ปัตตานี 
13 นางสาวนาซอรี มะดีเยาะ บ้านสมาหอ มายอ ปัตตานี 
14 นางสาวตาฮาณี บือเเน ดรุณมุสลิมวิทยา มายอ ปัตตานี 
15 นางสาวอายีซ๊ะ นาแว บ้านละอาร์ สายบุรี ปัตตานี 
16 นางสาวนุรมา โตะเด็ง บ้านป่าไหม้ ไม้แก่น ปัตตานี 
17 นางนฤมล อินทรศรีพราหมณ์ บ้านตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 
18 นางลาตีฟะห์ ลาเตะ บ้านละเวง ไม้แก่น ปัตตานี 
19 นางมาดีละห์ ซูเด็ง กศน.ตำบลไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 
20 นายศราวุธ อาดัม ราชประชานุเคราะห์ 41 รามัน ยะลา 
21 นางสาวรอกาเย๊าะ อะมิแซ บ้านเรามัน รามัน ยะลา 



2 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
22 นางสาวไซนับ สาและ ศรัทธาวิทยานุสรณ์ รามัน ยะลา 
23 สุปราณี ใบหมัด บ้านนิบง กาบัง ยะลา 
24 นางสาวยุซรอ เยาะลีมา บ้านบาโงยซิแน ยะหา ยะลา 
25 นางสาวสุรียานี บินมะเย็ง บ้านใหม่ (วันครู2503) เบตง ยะลา 
26 นางสาวณัฎฐนันทน์ เอียดเพชร กศน.ตำบลคีรีเขต ธารโต ยะลา 
27 นางสาวฤาตีเมาะ บือราเฮง บ้านมือและห์ รือเสาะ นราธิวาส 
28 นางสาวปาวีนา กิตติสะมะแอ บ้านยาแลเบ๊าะ รือเสาะ นราธิวาส 
29 นางสาวอารีนา เจ๊ะนิ บ้านนาดา รือเสาะ นราธิวาส 
30 นางสาวนูรมา สาและ บ้านดือแยหะยี รือเสาะ นราธิวาส 
31 นางสาวไซนับ ดอแว บ้านปะดะดอ ตากใบ นราธิวาส 
32 นางสาวซูมัยย๊ะ สะมะแอ บ้านปะลุกา ตากใบ นราธิวาส 
33 นางสาวสุมาลี คงคุณ บ้านตอหลัง ตากใบ นราธิวาส 
34 นางสาวสุภาวดี จีนธาดา บ้านศาลาอูมา แว้ง นราธิวาส 
35 นางสาวรุสมาลัยนี สิงหะ บ้านบูเกะตา แว้ง นราธิวาส 
36 นางสาวจุฑามาศ เพชรไกร บ้านเจ๊ะยอ แว้ง นราธิวาส 
37 นางสาวฮาสน๊ะ วานิ บ้านริแง จะแนะ นราธิวาส 
38 นางสาวนัสริน ยะปา บ้านปูโป๊ะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
39 นางสาวเนตรชนก ดอเลาะ แสงธรรมวิทยา สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
40 คอพเสาะ เจ๊ะดอเลาะ อัลเราะห์มานอนุสรณ์ เจาะไอร้อง นราธิวาส 
41 นางสาวจิรรัตน์ จันทวงศ์ บ้านม้างอน จะนะ สงขลา 
42 นางสาวนูรนฮูดา หลำเหล็ม กีญามุดดีน จะนะ สงขลา 
43 นางสาวสาลีขอ เหมมา สันติวิทย์ จะนะ สงขลา 
44 นางสาวซารีนา อิหม่ำเหม อิสลามวิทยานุเคราะห์ จะนะ สงขลา 
45 นางสาวรถชฎา บิลสัน ทรัพย์ธานีวิทยา จะนะ สงขลา 
46 นางสาวมัทนา ยามิน บ้านคลองประดู่ เทพา สงขลา 
47 นางฟาอีซ๊ะ อาแซดอยิ บ้านเขาน้อย เทพา สงขลา 
48 นางเสาวลักษณ์ นิลวานิช บ้านควนตีหมุน เทพา สงขลา 
49 นางสาวณาวาน เจ๊ะดาโอะ บ้านใหม่ เทพา สงขลา 
50 นางสาวอัสมะ หลีดีใจ บ้านพรุหลุมพี เทพา สงขลา 
51 นางสาววรรณิดา แตะแอ บ้านป่าโอน เทพา สงขลา 
52 นางสาววารีนี เตะหมัดหมะ มูลนิธิอิตีซอมวิทยา เทพา สงขลา 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
53 นางสาวกฤติยา หะยียุโสะ สุขสวัสดิ์วิทยา เทพา สงขลา 
54 นางสาวสุมาลี สมาน รักษ์อิสลาม เทพา สงขลา 
55 นางสาวสารีนา ยะโกะ ราชปะชานุเคราะห์ 43 นาทวี สงขลา 
56 นางจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ นาทวี สงขลา 
57 นางณาตยา ตัดสายชล บ้านควนหรัน สะบ้าย้อย สงขลา 
58 นางสาวเสริมศิริ คล้ายทอง บ้านปลักบ่อ สะบ้าย้อย สงขลา 
59 นางสาวฟาอีซะ อิรชาดุลอิสลามีย๊ะห์ สะบ้าย้อย สงขลา 
60 นางสาวตียา หัดเลาะ ศาสน์มุสลิมวิทยา สะบ้าย้อย สงขลา 

รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางฟาติน กาลิม บ้านกาฮง เมือง ปัตตานี 
2 นางภนิตา พรประสิทธิ์ ชุมชนวัดป่าศรี ยะหริ่ง ปัตตานี 
3 นางไซนับ เจะแม็ง บ้านเฑียรยา ยะหริ่ง ปัตตานี 
4 นางสาวซูนีรา เจะสะมาแอ ยะหริ่ง  ยะหริ่ง ปัตตานี 
5 นางสาวรอซีดะห์ แวนาเห็ง บ้านบาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี 
6 นางสาวอารีนี มะซา บ้านท่าชะเมา ปะนาเระ ปัตตานี 
7 นางสาวนูรัซมีย์ มะยูโซ๊ะ บ้านหัวคลอง ปะนาเระ ปัตตานี 
8 นางสาวฮาดีบ๊ะ ดีสะเอะ บ้านท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 
9 นางสาวนูรยานี วาเด็ง ตลาดปรีกี ยะรัง ปัตตานี 
10 นางสาวซีตีฟารีดาห์ ดือเร๊ะ บ้านต้นทุเรียน ยะรัง ปัตตานี 
11 นางสาวฟาธีฮะห์ ปะแดปูซู บ้านบินยา ยะรัง ปัตตานี 
12 นางกอรีเยาะ เตะย่อ บ้านบูโกะ ยะรัง ปัตตานี 
13 นางสาวมารียะ สาแมง กศน.ตำบลกอลำ ยะรัง ปัตตานี 
14 นางสุปราณีย์ เลาะซูรี กศน.ตำบลปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี 
15 นางสาวซูไบดะห์ อับดุลลาเต๊ะ บ้านควนหยี มายอ ปัตตานี 
16 นางสาวคอลีเยาะ กาเดร์ บ้านเกาะจัน มายอ ปัตตานี 
17 นางสาวกอดารียะ มะตาเยะ บ้านน้ำใส  มายอ ปัตตานี 
18 นางสาวปัทมา จูมิง บ้านบูดน มายอ  ปัตตานี 
19 นางสาวไปรยพัชร์ เพ็งอุบล บ้านโผงโผง โคกโพธิ์ ปัตตานี 
20 นางสาวฟิรดา แวนาแว บ้านยางแดง โคกโพธิ์ ปัตตานี 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
21 นางธัญญา สีลาภเกื้อ วัดป่าสวย แม่ลาน ปัตตานี 
22 นางสาวนาเดีย กาพา ชุมชบ้านทุ่งคล้า  สายบุรี ปัตตานี 
23 นางสาวสุไลนี เจะมะ บ้านวังไชย สายบุรี ปัตตานี 
24 นางโนร์มาลา แมยู บ้านกระจูด ไม้แก่น ปัตตานี 
25 นางนูรีดา แตสูเด็ง บ้านเขาตูม ยะรัง ปัตตานี 
26 นางแมมูเน๊าะ ดือรามะ เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 
27 นางปราณี ยูโซะ เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ สายบุรี ปัตตานี 
28 นางฟักรียะห์ อาบู เทศบาล 5 บ้านกาหยี สายบุรี ปัตตานี 
29 นางมารีแย มามะ อรุณวิทย์พิทยานุสรณ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
30 นางสาวตูแวรุสนี ตูแวลอ ประสานวิทยามูลนิธิ ยะรัง ปัตตานี 
31 นางสาวมาริสา เจ๊ะเงาะ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เมือง นราธิวาส 
32 นางสาวอัมนะห์ มาหามะ บ้านโต๊ะนอ เมือง นราธิวาส 
33 นางสาวอาฟีนนัน แกแม บ้านยือลอ บาเจาะ นราธิวาส 
34 นางสาวนูรียา มะตาเยะ บ้านตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 
35 นางกรรณิการ์ สวนแก้ว บ้านปูยู ตากใบ นราธิวาส 
36 นางอาภรณ์ นิแวร์ วัดเกษตรธิการาม ตากใบ นราธิวาส 
37 นางนงลักษณ์ บุญเขตต์ วัดสิทธิสารประดิษฐ์ ตากใบ นราธิวาส 
38 นายมูฮัมหมัดฮาฟิซ สาอิ บ้านปลักปลา ตากใบ นราธิวาส 
39 นางสาวลลิดา แซการี บ้านกลูบี สุไหงปาดี นราธิวาส 
40 นายมะสอแล๊ะ เจ๊ะยะ บ้านจือแร สุไหงปาดี นราธิวาส 
41 นางสาวรุสมาณี ซาแม บ้านไอสะเตียร์ เจาะไอร้อง นราธิวาส 
42 นางสาวรอฮานา แวปามะ บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 เจาะไอร้อง นราธิวาส 
43 นางโซเฟีย เย็ง บ้านดุซงยอ จะแนะ นราธิวาส 
44 นางฟาตีมะฮ์ ยีดิง บ้านบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 
45 นางสาวภัทรี ชุมกลม บ้านบาโงระนะ ระแงะ นราธิวาส 
46 นางสาวนูรีฮัน บูละ บ้านลูโบ๊ะบาตู ระแงะ นราธิวาส 
47 นางสาวสมฤดี แก้วกาญจน์ ประชาบำรุง ระแงะ นราธิวาส 
48 นางสาวนสัเซอร์เร๊าะห ์เดชพลานวุฒัน์ อัลเราะห์มานวิทยา ระแงะ นราธิวาส 
49 นางณัฎฐิกา ขวัญประกอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษยะลา เมือง ยะลา 
50 นางอานี ปานาวา บ้านปุโรง กรงปินัง ยะลา 
51 นางสาวกอฟเส๊าะ มะลี บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง ยะลา 



5 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
52 นางฮายาตี เตะแต บ้านศรีท่าน้ำ ธารโต ยะลา 
53 นางสาวสายสุดา ทองคำ บ้านลำลอง นาทวี สงขลา 
54 นางสุขนิจ เปาะแต บ้านบ่อเตย เทพา สงขลา 
55 นางสาวหับเส๊าะ แตมะ บ้านนาจวก เทพา สงขลา 
56 นางสาวรอบียะ แต บ้านบ่อน้ำส้ม เทพา สงขลา 
57 นางวนิดา สนธิวงศ์ โรงเรียนบ้านตูหยง เทพา สงขลา 
58 นางสาวหัสนา สุเด็น นิคมสร้างตนเองเทพา 4 เทพา สงขลา 
59 นางรัตติกาล ท่อนทอง กศน.ตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา 
60 นางสาวนัศรีนา สาแมแน็ง อุปถัมภ์ศาสน์ เทพา สงขลา 

รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางนินูรอัยนี นิกุโน บ้านดอนนา หนองจิก ปัตตานี 
2 นางสาวฟายียะ โตะจุ บ้านชะเอาะ ยะหริ่ง ปัตตานี 
3 นางสาวอาอีซะฮ์ แวดอกอ บ้านบูดี ยะหริ่ง ปัตตานี 
4 นางสาวอาตีกะ หะยีอาแว บ้านมูหลง ยะหริ่ง ปัตตานี 
5 นางสาวอาสน๊ะ เตะ บ้านกูบังบาเดาะ มายอ ปัตตานี 
6 นางสาวมูรดา มามะ บ้านมะหุด มายอ ปัตตานี 
7 นางมารียัม ดือราขาเดร์ บ้านกูวิง มายอ ปัตตานี 
8 นางจุรีรัตน์ รักขพันธ์ มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอ ปัตตานี 
9 นางสาวซูฮัยลา เจ๊ะนิ บ้านปาลัส มายอ ปัตตานี 
10 นางสาวฟาสล๊ะ มามุ บ้านบาละแต มายอ ปัตตานี 
11 นางอนุสรา แม็ง บ้านกระเสาะ มายอ ปัตตานี 
12 นางหายาตี เจะแต บ้านบูเกะกุง มายอ ปัตตานี 
13 นางสาวฮาซียะห์ อาแว บ้านคลองช้าง มายอ ปัตตานี 
14 นางสาวจาระวี ศิริเบ็ญญาสกุล บ้านเขาวัง มายอ ปัตตานี 
15 นางสาวสุวิมล คงแก้ว ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ ปัตตานี 
16 นางฟาดีลา และมะลี ตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง ปัตตานี 
17 นางอานิตา กีไร บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง ปัตตานี 
18 นางสาวนาเดีย เจะสะตำ บ้านอินทนิล ยะรัง ปัตตานี 
19 นางสาวซุลฟา อับดุลมายิส บ้านบากง ยะรัง ปัตตานี 



6 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
20 นางสาวนูรยานี หะยีมาเละ บ้านอีบุ๊ ยะรัง ปัตตานี 
21 นางมะอ์ซูม เจ๊ะอุบง บ้านศาลาสอง ยะรัง ปัตตานี 
22 นางสาวธัญพันธ์ พงศาวกุล บ้านสายชล ยะรัง ปัตตานี 
23 นางสาวฮาสนะ กาเซ็ง บ้านคางา ยะรัง ปัตตานี 
24 นางสาวโสรญา กาหลง บัานกรือเซะ ยะรัง ปัตตานี 
25 นางสาวการีม๊ะ กาโฮง บ้านสิเดะ ยะรัง ปัตตานี 
26 นางปัทมา สัตยพงศ์ บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
27 นางสาวฮายาตื บือราเฮง บ้านควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 
28 นางพาสนา นาคสังวัจฉระ วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์ ปัตตานี 
29 นางวรรณา วัฒนกุล บ้านเกาะตา โคกโพธิ์ ปัตตานี 
30 นางสาวอธิศา สินโต บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์ ปัตตานี 
31 นางฮาสะเมาะ มูเหล็ม บ้านควนลาแม โคกโพธิ์ ปัตตานี 
32 นางสาวซัลณี จงรักศักดิ์ บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์ ปัตตานี 
33 นางนูรียะห์ ดอเลาะ บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์ ปัตตานี 
34 นางสาวอุไรนา ดีเย๊าะ วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์ ปัตตานี 
35 นางศุภพร ทองเจริญ บ้านคลองหิน โคกโพธิ์ ปัตตานี 
36 นางพวงเพ็ญ พันธ์ทอง เพชรชูนุเคราะห์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
37 นางสาวศอฟียะห์ แวหามะ บ้านปากู(มีนาประชาคาร) ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
38 นางสาวอารีซ วาจิ บ้านเจาะกือแย สายบุรี ปัตตานี 
39 นางสาวซูไบด๊ะห์ ฮะมะ ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 สายบุรี ปัตตานี 
40 นางสาบิเยาะ หะยีดอปอ เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด สายบุรี ปัตตานี 
41 นางอัลฟาตีฮะฮ์ ตูหวี อาสินศึกษา ยะหา ยะลา 
42 นางนูรีซัง ตูหวี บ้านยะหา ยะหา ยะลา 
43 นางสาวยุใดลัส ยามิงหม๊ะ สามัคคี ยะหา ยะลา 
44 นางสาวเกาซักร์ ประดู่ ลุกมานูลฮากีม ยะหา ยะลา 
45 นางสาวนูรีซัน วะทา ศรัทธาพิทยา รามัน ยะลา 
46 นางสาวไซตน อาแว อนุบาลศรีรามันห์ รามัน ยะลา 
47 นางสาวรอฮานี สะมาลอ มะอาหัดอิสลามียะห์ รามัน ยะลา 
48 นางสาวอนิส ดือราแม ศานติวิทยา รามัน ยะลา 
49 นายมูฮัยมีน บอสู บ้านสากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 
50 นางราณี มามุ บ้านโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
51 นางอัมณีย์ ยูโซ๊ะ บ้านไม้แก่น สุไหงปาดี นราธิวาส 
52 นางสาวสุฮานา ดิเย๊าะ เจริญศาสตร์ บาเจาะ นราธิวาส 
53 นางสาวรูซีตา บินสาอิ มุสลิมตากใบ ตากใบ นราธิวาส 
54 นางสาวนูรซีลา มะยะ อัชฌากีรีน แว้ง นราธิวาส 
55 นางสาวอีลฮัม จินตารา อนุบาลเอ้ืออังกูร แว้ง นราธิวาส 
56 นางสาวสุภาภรณ์ หล ี บ้านท่าม่วง เทพา สงขลา 
57 นางปาริชาติ ชูสุวรรณส บ้านพระพุทธ เทพา สงขลา 
58 นางสาวพรวฤณ ดำสิโก บ้านโคกกอ เทพา สงขลา 
59 นางสาวนัจมีย์ อาแซ  ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
60 นางสาวนารีซ่า เพ็งเจ บ้านป่าระไมวิทยา จะนะ สงขลา 

รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางสาวนัสรีน ดือราแม อามานะศักดิ์ เมือง ปัตตานี 
2 นางสาวมารียะห์ หวันเหล็ม จงรักสัตย์วิทยา เมือง ปัตตานี 
3 นางสาวศิริรัตน์ ชัยฤทธิ์ เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ เมือง ปัตตานี 
4 นายอับดลบาซิตร์ มูเก็ม บ้านเตราะหัก ปะนาเระ ปัตตานี 
5 นางอาอีดะห์ อูมา บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 
6 นางสาวปราหานา ปิยา บ้านลางา ยะหริ่ง ปัตตานี 
7 นางฟาอีซะห์ สาเหาะ บ้านฝาง ยะหริ่ง ปัตตานี 
8 นางเจ๊ะคอดีย๊ะ อาแว บ้านท่าพง ยะหริ่ง ปัตตานี 
9 นางไมตร ีพงศาปาน วัดมุจลินทวาปีวหิาร(เพชรานุกมลูกิจ) หนองจิก ปัตตานี 
10 นางกฤษณา เอ้ียวงศ์ วัดสุวรรณากร หนองจิก ปัตตานี 
11 นางสาวฟารีดาห์ สาแม บ้านโคกโตนด หนองจิก ปัตตานี 
12 นางสาวอัยดา ปูเต๊ะ บ้านค่าย หนองจิก ปัตตานี 
13 นางสาวสรินนา อาแว บ้านเกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 
14 นางสาวณัฐกานต์ เจ๊ะมะ บ้านกาแลกุมิ หนองจิก ปัตตานี 
15 นางสาวไลลา กาเรง แสงประทีปวิทยามูลนิธิ หนองจิก ปัตตานี 
16 นางสาววารุณี ยูนุ ศาสน์สามัคคี หนองจิก ปัตตานี 
17 นางสาววัชรี พรหมทอง บ้านคลองทราย แม่ลาน ปัตตานี 
18 นางถนอม อ้นยะลา วัดบุพนิมิต แม่ลาน ปัตตานี 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
19 นางอภิรดี สกุลทอง บ้านควนแปลงงู แม่ลาน ปัตตานี 
20 นางอุไรม๊ะ กะลูแป บ้านปลักปรือ แม่ลาน ปัตตานี 
21 นางนูรีซัน ชลหัตถ์ บ้านบาโงยือริง สายบุรี ปัตตานี 
22 นางสาวอาดีละห์ มะแส อารยธรรมศาสน์ ยะรัง ปัตตานี 
23 นางสาวสุณีวาตี สามะ บ้านตะบิงตีงี มายอ ปัตตานี 
24 นางสาวอานีซ๊ะ แลสะอิ บ้านจาหนัน เมือง ยะลา 
25 นางสาวพาตีเมาะห์ มามะ บ้านพงยือไร เมือง ยะลา 
26 นางสาวอาสมี สะอิ บ้านบันนังลูวา เมือง ยะลา 
27 นางสายสุนีย์ จันทร์ขาว อนุบาลยะลา เมือง ยะลา 
28 นางสาวอารีนา เจะมะ บ้านบุดี เมือง ยะลา 
29 นางหัสหน๊ะ อัลอับรอร์ วัดลำพะยา "มิ่งชูชาต ิขวัญราษฎรน์ารี" เมือง ยะลา 
30 นางมาซีเตาะห์ เจ๊ะแต บ้านสาคอ เมือง ยะลา 
31 นางสาวรุสนานิ่ง เจ๊ะอุเซ็ง ศานติธรรม เมือง ยะลา 
32 นางสาวนัสรี ดาละเล็ง  เพ็ญศิร ิ เมือง ยะลา  
33 นางสาวนูรซาฮีดา สาและ บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
34 นายมูฮำมัด มารอดิง บ้านเจาะบือแม รามัน ยะลา 
35 นางทูรีนา แซมะ บ้านต้นแซะ รามัน ยะลา 
36 นางพารินดา ฮาแว พัฒนาบาลอ รามัน ยะลา 
37 นางสาวอารีดา บูดาเล็ง บ้านพอแม็ง รามัน ยะลา 
38 นางสาวนาบีตะห์ เจะเล็ง บือดองพัฒนา รามัน ยะลา 
39 นางสาวสุไบนา ยามะแล ศรีฟารีดาบารูวิทยา รามัน ยะลา 
40 นายซอลีฮีน เบ็ญฮาวัน บ้านเจาะตาแม ยะหา ยะลา 
41 นางสาวซูรียะห์ สะเตาะ บ้านอัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 
42 นายอิสมาแอ ยูโซะ ศรีบางลางวิทยานุสรณ์ บันนังสตา ยะลา 
43 นางสาวมารีนา เจ๊ะมีนา รัศมีศาสน์อนุสรณ์ บันนังสตา ยะลา 
44 นางสาวโนรอัยนา มะยิ บ้านยาบี เมือง นราธิวาส 
45 นางสาวคอนีตะห์ ตาเยะ อนุบาลนราธิวาส เมือง นราธิวาส 
46 นางกันทิมา สัญจิตร บ้านจะมาแกะ แว้ง นราธิวาส 
47 นางสาวอาซีละห์ บินสะอิ บ้านกรือซอ แว้ง นราธิวาส 
48 นางยือรีย๊ะ มามะ บ้านเจ๊ะเหม แว้ง นราธิวาส 
49 นางสาวตว่นฟาตีฮะห์ ต่วนบีร ู บัยตุลอูลามาอ์ แว้ง นราธิวาส 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
50 นางสาวซาวียะ อียา บ้านบือนังกือเปาะ ระแงะ นราธิวาส 
51 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมขจร มูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา ระแงะ นราธิวาส 
52 นางสาวอามัล หะยีสาและ บ้านบระเอ็ง ยี่งอ นราธิวาส 
53 นางรอซีย๊ะ เปาะซา บ้านยานิง เจาะไอร้อง นราธิวาส 
54 นางจันธิมา มามะ บ้านสายะ สุไหงปาดี นราธิวาส 
55 นางสาวชลธิชา เจ๊ะเงาะ บ้านลูโบ๊ะซามา สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
56 นางอภาพร บิลโตะแหละ บ้านนนท์ จะนะ สงขลา 
57 นางสาวยัสมีย์ หะยีอาแว บ้านเกาะทาก จะนะ สงขลา 
58 นางบุตรสดี หะมะ บ้านปากบาง จะนะ สงขลา 
59 นางสาวมะลิวรรณ มุสา ตัสดีกียะห์ จะนะ สงขลา 
60 นางสาวฮายาด เหล็มเส็น บ้านทุ่งนาเคียน จะนะ สงขลา 

รุ่นที่ 5 วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางอนงค์ โอพ่ัง ศูนย์การศึกษาพิเศษปัตตานี เมือง ปัตตานี 
2 นายวันโยฮัน แวมามะ กศน.ตำบลจะบังติกอ เมือง ปัตตานี 
3 นายวนัอับดุลรอยะห์ หะยีดือราฮิม กศน.ตำบลตันหยงลูโละ เมือง ปัตตานี 
4 นางสาวมาเรียม เจ๊ะอาแซ บ้านรามง เมือง ปัตตานี 
5 นางสาวนิอาอีซะห์ ปาเจาะ บ้านบาราเฮาะ เมือง ปัตตานี 
6 นางสาวฮันนาน สาฮะ เตรียมศึกษาวิทยา เมือง ปัตตานี 
7 นายนันทยศ บุญญา กศน.ตำบลตุยง หนองจิก ปัตตานี 
8 นางสาวรุสมี บารอสิดิก กศน.ตำบลปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี 
9 นางสาวนุรอัยณี ดอนิ บ้านปะแดลางา หนองจิก ปัตตานี 
10 นางสาวเจะรอหานา ดอเลาะ ส่งเสริมอิสลามศึกษา หนองจิก ปัตตานี 
11 นางอามีเนาะ แวสอเฮาะ บ้านหนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี 
12 นางดรุณ ีสารอ บ้านใหม่ ยะหริ่ง ปัตตานี 
13 นางสาวซาบียะห์ เเวสาเเม บ้านตาหมน ยะหริ่ง ปัตตานี 
14 นางยูรายนี ลาเต๊ะ บ้านยือริง ยะหริ่ง ปัตตานี 
15 นางสาวอามีหนะ อาแว บ้านบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี 
16 นางสาวมยีดะห์ สะมะแอ บ้านราวอ ปะนาเระ ปัตตานี 
17 นางสาวอามีเน๊าะ กาเซ๊ะ บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี 



10 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
18 นางสาวกิตติญา มณีรัตน์ บ้านท่าน้ำตะวันตก ปะนาเระ ปัตตานี 
19 นางนาสือรี เจะเยะ บ้านปุลามาวอ ปะนาเระ ปัตตานี 
20 นางสาวอานีซะห์ อับดุลฮานุง บ้านบาเงง โคกโพธิ์ ปัตตานี 
21 นางวีณา อิสมะแอน บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
22 นางสาวอาซีซะ ตาเละ บ้านม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 
23 นางสาวอาวาตีฟ ตันหยงปาแน บ้านโคกเหรียง แม่ลาน ปัตตานี 
24 นางสาวนัสรีย๊ะห์ บิลเส็ม บ้านบราโอ ยะรัง ปัตตานี 
25 นายอาดินัน มิง บ้านด่าน มายอ ปัตตานี 
26 นางสาวยามีละห์ นิเลาะ บ้านกือเม็ง  เมือง ยะลา 
27 นายโยธิน ศรีสุวรรณ ศรีพัฒนาราม เมือง ยะลา 
28 นางสาวอามีร่า ซา วัดรังสิตาวาส รามัน ยะลา 
29 นางรัชนี อนันตะ บ้านกำปงบือแน รามัน ยะลา 
30 นางสาวนารีดา ดอเล๊าะ ธรรมอิสลามศึกษา ยะหา ยะลา 
31 นางสาวนูรฮันณัน มามุ ศาสน์อิสลามวิทยา ยะหา ยะลา 
32 นางสาวนูรีซัน ซีนา เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 
33 นางนูรีซันร์ มะเย็ง บ้านธารน้ำใส เบตง ยะลา 
34 นางนูรีซัน เจ๊ะมู บ้านยารอ เมือง นราธิวาส 
35 นางนอรัซัม ดอเล๊าะ บ้านจะแลเกาะ เมือง นราธิวาส 
36 นางฮาลีเมาะ มามุ บ้านบือราเป๊ะ เมือง นราธิวาส 
37 นางซารียานี ปะจู บ้านกูยิ (ยี่งอ) ยี่งอ นราธิวาส 
38 นางอัญชนา อุมา บ้านกาบุ๊ ยี่งอ นราธิวาส 
39 นางสาววาสนา อะยูยา บ้านบือเระ บาเจาะ นราธิวาส 
40 นางอูมีกลือซง สะกะแย บ้านคลอแระ บาเจาะ นราธิวาส 
41 นางสิริมา หมวดคง นิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง นราธิวาส 
42 นางสาวอัสลีฮา สามานุง บ้านจะมาแกะ แว้ง นราธิวาส 
43 นางสาวจุรีรัตน์ บุตรจีน บ้านบาโง แว้ง นราธิวาส 
44 นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ บ้านไม้ฝาด แว้ง นราธิวาส 
45 นายฟาวี สุทัย บ้านกูวา แว้ง นราธิวาส 
46 นางสาวนูรพัชรีย์ เจ๊ะอุบง เพลินพิศ แว้ง  นราธิวาส 
47 นางสาวนุรีซา อูเซ็ง บ้านลูโบะดีแย ระแงะ นราธิวาส 
48 นางอภิรตี กอวาอูตู บ้านเจ๊ะเก ระแงะ นราธิวาส 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
49 นางสาวนัสรีน เจ๊ะแน ญะบัลนูร ศรีสาคร นราธิวาส 
50 นางสาวไอนี แยนา ดารุลฟุรกอน สุไหงโกลก นราธิวาส 
51 นางสาวซัลมา บิลเหล็ม บ้านสะพานหัก จะนะ สงขลา 
52 นางฮานาณ อิศภาคย์ บ้านโคกม้า จะนะ สงขลา 
53 นางสาวดามิยา หมานเด บุสมีวิทยามูลนิธิ จะนะ สงขลา 
54 นางสาวนุรนาเดีย ซียง จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จะนะ สงขลา 
55 นางสาวสีลาวาตี ดือรามะ บ้านกระอาน เทพา สงขลา 
56 นางสาวคอลีเย๊าะ มะเกะรอ วัดปริก เทพา สงขลา 
57 นางมาเรียม กองบก บ้านม่วงถ้ำ เทพา สงขลา 
58 นางสาวยามีลา แยนา นิติธรรมพิทยานุสรณ์ เทพา สงขลา 
59 นางสาวสุทธิดา เจะดะ ส่งเสริมอิสลาม นาทวี สงขลา 
60 นางสาวซำซีย๊ะ เต๊ะเง๊าะ สมบูรณ์ศาสน์ นาทวี สงขลา 

รุ่นที่ 6 วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางสาวนูรียะ แวเด็ง อิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ เมือง ปัตตานี 
2 นางรอสนี สุขุมาลสกุล เมืองปัตตานี เมือง ปัตตานี 
3 นางสาวสุนิศา อาจณรงค์ ชุมชนบ้านตะลุโบะ เมือง ปัตตานี 
4 นางดุษฎี สังข์ขวัญ เทศบาล 1 เมืองปัตตานี เมือง ปัตตานี 
5 นางสาวพรทิพย์ ปริยวาทิต เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร เมือง ปัตตานี 
6 นางสุดารัตน์ ปานรัตน์ บ้านสะบารัง เมือง ปัตตานี 
7 นางมารีย๊ะ ยูนุ บ้านปะกาฮะรัง เมือง ปัตตานี 
8 นางสาวโซเฟีย ยูนุ บ้านตันหยงลุโละ เมือง ปัตตานี 
9 นางสาวปัทมา อาแว บ้านกาแลบือซา เมือง ปัตตานี 
10 นางสาวกอดีเยาะห ์แยนา บ้านกูวิง เมือง ปัตตานี 
11 นางมาริสา มะซัน บ้านจือโระ เมือง ปัตตานี 
12 นางสาวสุไรนี นิเฮง ชุมชนบ้านปูยุด เมือง ปัตตานี 
13 นางสาวรอฮานิง สาเมาะ กศน.ตำบลควน ปะนาเระ ปัตตานี 
14 นางสาวอาทิตยา ละอองศรี กศน.ตำบลท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี 
15 นางปุณิกา ไหลหละหมัด บ้านท่าน้ำตะวันออก ปะนาเระ ปัตตานี 
16 นายอัมรำ มะแซ วัดควน ปะนาเระ ปัตตานี 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
17 นางสาวอรพินท์ ยอดศรี วัดศรีสุดาจันทร์ ปะนาเระ ปัตตานี 
18 นางมาลีพร แก้วจ้อย บ้านท่าสู ปะนาเระ ปัตตานี 
19 นางซารีฟะห์ มะเดหมะ ชุมชนบ้านปาตา ยะหริ่ง ปัตตานี 
20 นางสาวนิกามีละห์ นิเดร์หะ บ้านท่าด่าน ยะหริ่ง ปัตตานี 
21 นางสาวนูรียะห์ แวจิ บ้านแซะโมะ สายบุรี ปัตตานี 
22 นางฮูวัยด๊ะ หวังผล บ้านบาโงมูลง สายบุุรี ปัตตานี 
23 นางฝาตีเม๊าะ บาเหมบูงา บ้านน้ำดำ หนองจิก ปัตตานี 
24 นางสาวณัฏฐิกา เจะซู บ้านไผ่มัน หนองจิก ปัตตานี 
25 นางจิตสชุา นราอวิรุทธ์ ไชยเสน วัดสถิตย์ชลธาร หนองจิก ปัตตานี 
26 นางนายูฮัน กูจิ ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง หนองจิก ปัตตานี 
27 นางจิราภรณ์ ชูเอิน บ้านยาบี หนองจิก ปัตตานี 
28 นางสาวอัลมิตรา มะแซ บ้านตันหยงเปาว์ หนองจิก ปัตตานี 
29 นางสุธารัตน์ วิเศษ บ้านทุ่งโพธิ์ หนองจิก ปัตตานี 
30 นางกาญจนา จองเดิม บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
31 นางสาวสุนทรี สุเล๊าะ บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 
32 นางสาวแวสง ปะลาวัน บ้านป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี 
33 นางสาวปรีดา น้อยทับทิม วัดนาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
34 นางฟาตีเมาะ เหมมา กศน.ตำบลป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 
35 นายกามารูซามัน เบณมะ กศน.ตำบลเขาตูม ยะรัง ปัตตานี 
36 นายอันวาร์ หมะบ๊ะ กศน.ตำบลระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 
37 นางชื่นสวาท นวลละออง บ้านท่าสาป เมือง ยะลา 
38 นางสาวซารีมะห์ วอลี บ้านนิบงพัฒนา เมือง ยะลา 
39 นางสาวรุสนา แวยูโซ๊ะ บ้านตะโละ เมือง ยะลา 
40 นางสาววราพร ยิ่งสมาน บ้านตาสา เมือง ยะลา 
41 นางบงกช ผาหอมสุข วัดลำใหม่ เมือง ยะลา 
42 นางสาวพาตีเม๊าะ บือแน  อามานะวิทยานุสรณ์  เมือง  ยะลา  
43 นางอมรรัตน์ ปลื้มสำราญ บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ ยะหา ยะลา 
44 นางสาวมายีซา คุรุประชาสรรค์ รามัน ยะลา 
45 นางสาวอาดีละห์ ยามา จิตภักดีวิทยากรงปินัง กรงปินัง ยะลา 
46 นางมูยาฮาดะ รอแม บ้านสะเอะ กรงปินัง ยะลา 
47 นางสาวมารีแย สตัม อิสลามพิทยาพัฒน์ บันนังสตา ยะลา 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
48 นางสาววัชรินทร์ พรหมสีลาย บ้านค่าย เมือง นราธิวาส 
49 นางสาวอาซีเกล มาแล บ้านยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 
50 นางสาวฮาบีบ๊ะ เจ๊ะแมง บ้านฮูลู ระแงะ นราธิวาส 
51 นางสาวมารีนา มาหะมะ บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) รือเสาะ นราธิวาส 
52 นางสมใจ แสงชุติกาญจน์ บ้านสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
53 นางสาวตรธีารทิพย์ แสงชุติกาญจน์ บ้านคอลอกาเว ศรีสาคร นราธิวาส 
54 นางจุฑารัตน์ จอมคำสิงห์ บ้านโคก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
55 นางนูรอยยาน การีแซ บ้านเจาะเกาะ เจาะไอร้อง นราธิวาส 
56 นางภิรมย์ จันทรศิริ บุณยลาภนฤมิต สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
57 นางรสรินทร์ เจ๊ะเล๊าะ บ้านป่างาม จะนะ สงขลา 
58 นางอุไร ทองไสย บ้านลำชิง นาทวี สงขลา 
59 นางสาวสุกัญยา จิตรภูษา บ้านเมาะลาแต สะบ้าย้อย สงขลา 
60 นางสาวนูรียา ยูโซ๊ะ รุ่งภิญโญ สะบ้าย้อย สงขลา 

รุ่นที่ 7 วันที่ 29-30 เมษายน 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางสาวอารีนา โตะปู ชุมชนบ้านยูโย เมือง ปัตตานี 
2 นางโสภี เจ๊ะสอเหาะ บ้านบางปลาหมอ เมือง ปัตตานี 
3 นางสาวซูใบดะห์ ยูโซะ ชุมชนบ้านสะนิง เมือง ปัตตานี 
4 นางสาวชาลินี แสงกระจ่าง จ้องฮ้ัว เมือง ปัตตานี 
5 นางสาวขนิษฐา จันทร์ประเสริฐ อนุบาลปัตตานี เมือง ปัตตานี 
6 นางสาวซารียะ อับดุลรอแม บ้านตะโละสะมีแล ยะหริ่ง ปัตตานี 
7 นางสาววัณฑนา มณีรัตน์ ชุมชนวัดปิยาราม ยะหริ่ง ปัตตานี 
8 นางสาวตันติมา เอียดนุช บ้านสายหมอ หนองจิก ปัตตานี 
9 นางสาว สอฟะห์ โมงหนิมะ มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา หนองจิก ปัตตานี 
10 นางสาวสมัญญา หะยีหามะ บ้านมะพร้าวต้นเดียว หนองจิก ปัตตานี 
11 นางลดาวัลย์ คงเดิม วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์ ปัตตานี 
12 นางสาว ไลลา เจ๊ะแม็ง พระราชประสงค์บ้านทรายขาว ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
13 นางสาวซุลฟะห์ หะยีอาลี กศน.ตำบลสะกำ มายอ ปัตตานี 
14 นางสาวรอฮานา หะยีแยนา กศน.ตำบลเกาะจัน มายอ ปัตตานี 
15 นางสาวนูรฮายาตี ซีเดะ วัดโคกหญ้าคา ยะรัง ปัตตานี 



14 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
16 นางสาวแวสามีเร๊าะ ลอเด็ง ชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง ปัตตานี 
17 นางสาวยาวีย๊ะ มาหิเละ บ้านอุแตบือราแง กะพ้อ ปัตตานี 
18 นางพิม ศรีหวัง บ้านวังกะพ้อ เพียรอนุสรณ์ กะพ้อ ปัตตานี 
19 นางสาวซาฮูรา ดาโอะ บ้านพร่อน เมือง ยะลา 
20 นางพาอียะ โซะมะดะ บ้านจะกว๊ะ รามัน ยะลา 
21 นางรุสนานี สะแต บ้านปูลัย รามัน ยะลา 
22 นางสาว ฟิตรียะห์ สะอิยาโง๊ะ สันติศาสตร์วิทยา กาบัง ยะลา 
23 นางสาว อัสมาร์ กาเราะ บ้านบันนังดามา กาบัง ยะลา 
24 นางอนงค์ น้อยโพธิ์ไพร บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ธารโต ยะลา 
25 นางสาวนาวินี แวนาแว นิคมสร้างตนเองธารโต 6 ธารโต ยะลา 
26 นางเสาวนี ไชยรัตน์ เมืองนราธิวาส เมือง นราธิวาส 
27 นางสาวฮามูนี กือเต๊ะ เทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) เมือง นราธิวาส 
28 นางสาวโนราห์ ดอเลาะ บ้านเปล เมือง นราธิวาส 
29 นางฮามีละ เต๊ะ บ้านบูเกะบากง ยี่งอ นราธิวาส 
30 นางฮาตีนี กุลยดิเรก บ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) ยี่งอ นราธิวาส 
31 นางสาวอัสมะ อาบู ดาราวิทยา ระแงะ นราธิวาส 
32 นายต่วนฮูซัยฟี หะยีสะอุ บ้านจือเเร รือเสาะ นราธิวาส 
33 นางสาวไซนะ สาแม บ้านบลูกาฮีเล รือเสาะ นราธิวาส 
34 นางสาวไซนะ กือแล บ้านยือลาแป รือเสาะ นราธิวาส 
35 นางอิสวารีดา บ้านบริจ๊ะ รือเสาะ นราธิวาส 
36 นางเพ็ญพันธุ์ คงสาม วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) บาเจาะ นราธิวาส 
37 นางนูรีซัน นาแซ บ้านปะลุกานากอ บาเจาะ นราธิวาส 
38 นางรอสือละห์ บินอาแวจู น้ำตกปาโจ (วันครู2501) บาเจาะ นราธิวาส 
39 นางปัทมวดี ยูโซะ บ้านมะยูง บาเจาะ นราธิวาส 
40 นางสาวอามีเน๊าะ แซะแว บ้านอาตะบือเระ บาเจาะ นราธิวาส 
41 นางนูรีฮา ตะมะงา บ้านปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 
42 นางสารีฟ๊ะ ยูโซะ บ้านตันหยง บาเจาะ นราธิวาส 
43 นางดารัตน์ จอนเจิม บ้านศรีพงัน ตากใบ นราธิวาส 
44 นางสาวนุรอามาณี เจ๊ะอาลี บ้านป่าไผ่ ศรีสาคร นราธิวาส 
45 นางสาวนูรูลฮูดา อูมา บ้านน้ำทุเรียน สุคิริน นราธิวาส 
46 นางพิมพา สมบัติ นิคมพัฒนา 7 สุคิริน นราธิวาส 



15 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
47 นางสาวมารีดา มะดีเยาะ บ้านลูโบ๊ะลือซง สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
48 นางรุ่งนภา คงประดิษฐ์ บ้านช้างคลอด จะนะ สงขลา 
49 นายกนกศักดิ ์คงประดิษฐ์ บ้านท่าหมาก จะนะ สงขลา 
50 นางชนิดา ศรีวโร บ้านท่าคลอง จะนะ สงขลา 
51 นางสาวสุไหวด๊ะ หนิเร่ บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ จะนะ สงขลา 
52 นางอรุณี เพชรกาศ บ้านควนหมาก เทพา สงขลา 
53 นางสาวสุดาทิพย์ เหลาะหมาน บ้านสวรรค์ เทพา สงขลา 
54 นางสาวรอซียะ ลาเตะ กศน.ตำบลประกอบ นาทวี สงขลา 
55 นางพิศุทธ์ จันทรศรี บ้านเก่า นาทวี สงขลา 
56 นางสาวฟาตีมะห์ อาแยกาจิ บ้านทุ่งนํ้าขาว นาทวี สงขลา 
57 นางสุวดี เมฆสุวรรณ บ้านบาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 
58 นางสาวอณิมา หมะสาสา บ้านบ่อทอง สะบ้าย้อย สงขลา 
59 นางสาวเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ บ้านทำเนียบ สะบ้าย้อย สงขลา 
60 นางสาวรัตชลีพร พิทักษ์มณีบุญ บ้านห้วยบอน สะบ้าย้อย สงขลา 

รุ่นที่ 8 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางสาวนุรซูฮาดา มูสะ บ้านจะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี 
2 นางสาวนูรูลฮูดา สามะ บ้านบือเจาะ ยะหริ่ง ปัตตานี 
3 นางสาวเจะฟารีดะห์ ยูโกะ บ้านตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี 
4 นางสาวฮัสณัญ อาแว บ้านกาหงษ์ สายบุรี ปัตตานี 
5 นางสาวนูรียะห์ สุหลง บ้านป่าม่วง สายบุรี ปัตตานี 
6 นางสุไรบ๊ะ กูรุง บ้านชะเมาสามต้น สายบุรี ปัตตานี 
7 นางสาวฮาฟีซัน เรดุ บ้านสือดัง สายบุรี ปัตตานี 
8 นางสีตีบีเดาะ ยูโซ๊ะ บ้านคลองช้าง หนองจิก ปัตตานี 
9 นางสาวโรหะนี ดือราแม บ้านตลาดนัดคลองขุด หนองจิก ปัตตานี 
10 นางสาวภารตี เบ็นหรีม บ้านตรัง มายอ ปัตตานี 
11 นางสาววันมูรณีย์ แวดอเลาะ บ้านเจาะบาแน มายอ ปัตตานี 
12 นางนูรีซัน มะยีแต บ้านลางสาด มายอ ปัตตานี 
13 นางสาวฮาสือน๊ะ บือโต บ้านกระโด ยะรัง ปัตตานี 
14 นางบาสีเราะ ดือราแม บ้านกาแลสะนอ ยะรัง ปัตตานี 



16 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
15 นางฮาบีบ๊ะ ปราปง ต้นพิกุล ยะรัง ปัตตานี 
16 นางยามีละ ดือเรั บ้านละหารยามู ยะรัง ปัตตานี 
17 นางวิภารัตน์ ศักดิษฐานนท์ บ้านต้นแซะ ยะรัง ปัตตานี 
18 นางสาวอามีเนาะ หะยีเเวกาเดร ์ บ้านประจัน ยะรัง ปัตตานี 
19 นางสาวซากีนะห์ เจ๊ะซู ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ปัตตานี 
20 นางสาวฟริดาว เปาะเลาะ บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง ปัตตานี 
21 นางสาลีเยาะ นิมา อนุบาลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 
22 นางสาวนูรียะห์ สะลาเม๊าะ  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
23 นางสาวพิจิตรา สุวรรณชาตรี กศน.ตำบลทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 
24 นายสืบศักดิ์ สุวรรณสำลี กศน.ตำบลปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
25 นางอาซียะห์ วานิ บ้านพิเทน (วันครู 2502) ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
26 นางโรจนี บนีอาดัม บ้านตือเบาะ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
27 นางสาวซูฮัยนี เจะอาลี บ้านโคกนิบง ไม้แก่น ปัตตานี 
28 นางพจนีย์ สุรีย์ วัดสารวัน ไม้แก่น ปัตตานี  
29 นางวาสนา ดินแดง วัดโชติรส ไม้แก่น ปัตตานี 
30 นางมาซีนะ สาแม บ้านกะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 
31 นางสาวฮายาตี สาหะ บ้านตะโละดารามัน กะพ้อ ปัตตานี 
32 นางสาวฮานาน สามะ บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) เมือง ยะลา 
33 นางสาวรอกีเย๊าะ สุหลง บ้านเบอเส้ง เมือง ยะลา 
34 นางสาวซูไฮบะห์ อิบรอเฮ็ม บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครนิทร์) เมือง ยะลา 
35 นางสาวนูรีย๊ะ วาโตะมะ บ้านจำปูน รามัน ยะลา 
36 นางสุไฮมะห์ ซอหะเตะ บ้านบือมัง รามัน ยะลา 
37 นางหุสนา เลาะมิ บ้านปาดาฮัน รามัน ยะลา 
38 นางสาวฟาซียะห์ นีลอ  ศาสโนวาทวิทยา ยะหา ยะลา 
39 นางแวสะนะ บิดี บ้านกูวา กรงปินัง ยะลา 
40 นางสาวซูรีนา สาแม บ้านสาคู บันนังสตา ยะลา 
41 นางสาวฟารีดา ปูเต๊ะ บิสตารีวิทยา ธารโต ยะลา 
42 นางสาวนิภาวดี หะยีนิมะ บ้านสุไหงบาลา เมือง นราธิวาส 
43 นางณัฐมีพร จันทร์สกุล บ้านจืองา เมือง นราธิวาส 
44 นางฮาลีเมาะ เฮงมะนีลอ บ้านบลูกาสนอ ยี่งอ นราธิวาส 
45 นางสาวรุจิกา เลาะเมาะ บ้านกาเด็ง ยี่งอ นราธิวาส 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
46 นางสาวจิรัญญา ยามาแล บ้านกาแร ยี่งอ นราธิวาส 
47 นางสาวตัสนิม วาเงาะ บ้านทุ่งคา ยี่งอ นราธิวาส 
48 นางสาวอัสมาลา หะยียูโซะ อิสลามวิทยานุสรณ์ ยี่งอ นราธิวาส 
49 นางละอาย ราคุ บ้านบูเกะกอตอ ยี่งอ นราธิวาส 
50 นางสาวอัสมีรา บือราเฮง บ้านจอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 
51 นางสาวซอลีฮ๊ะ ฮูลูบาเล๊ะ บ้านบาโงปะแต รือเสาะ นราธิวาส 
52 นางสาวอาฟิตรี เปาะสุดง บ้านสายน้ำทิพย์ รือเสาะ นราธิวาส 
53 นางพาดีล๊ะ ซือแม บ้านดือแย รือเสาะ นราธิวาส 
54 นางพรพิรุณ ผาดี บ้านแป๊ะบุญ บาเจาะ นราธิวาส 
55 นางสาวอาดีล๊ะ รีขะ บ้านดูกู บาเจาะ นราธิวาส 
56 นางอารมณ์ อ้อยหวาน อิสลามบำรุง สุไหงปาดี นราธิวาส 
57 นางสาวหับเส๊าะ บินเด็น กศน.ตำบลตะลิ่งชัน จะนะ สงขลา 
58 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอามีน๊ะห์ ยโุส๊ะ  กศน.ตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา 
59 นางสาวอามีเราะห์ ยุโส๊ะ กศน ตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา 
60 นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ กศน.ตำบลสะกอม จะนะ สงขลา 

รุ่นที่ 9 วันที ่13-14 พฤษภาคม 2566    

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางสาวมารีน่า เบญจเหม ชุมชนบ้านกะมิยอ เมือง ปัตตานี 
2 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วมะแป้น แหลมทองอุปถัมภ์ เมือง ปัตตานี 
3 นางยารีน๊ะ อาแว ชุมชนบ้านตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 
4 นายฟะห์มีน เจ๊ะหมะ บ้านตือระ ยะหริ่ง ปัตตานี 
5 นางสาวรอหานิง มะเกะ บ้านพ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 
6 นางสาวสุไรนี มะเด็ง กศน.ตำบลบ้านตาล ปะนาเระ ปัตตานี 
7 นางสาวสุไฮลา หามะบูเก๊ะ กศน.ตำบลคอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี 
8 นางสาวโซเฟีย เจะดือเระ กศน.ตำบลดอน ปะนาเระ ปัตตานี 
9 นางสาวมาซม สีตีเลาะ  กศน.ตำบลปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 
10 นางนิตยา พรมคงแก้ว บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ปะนาเระ ปัตตานี 
11 นางสาวเจะแอเสาะ อาลี กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง หนองจิก ปัตตานี 
12 นางสาวสุลัยนีย์ หะยียุนุ กศน.ตำบลลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 
13 นางสาววชิราภรณ์ เห็นพร้อม กศน.ตำบลดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
14 นางทัศนีย์ นกหนู บ้านควนลังงา โคกโพธิ์ ปัตตานี 
15 นางสาวอุบลรัตน์ บุญภิรมย์ วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์ ปัตตานี 
16 นางสาวปุญญารัศมิ์ อนันตธนวัฒน์ บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
17 นางสาวรุ่งฤทัย อุสมา บ้านตุปะ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
18 นางสาวลีนา กอและ ชุมชนบ้านปาแดปาลัส ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
19 นางนูรีหย๊ะ เจ๊ะซอ บ้านน้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
20 นางคอบเซาะ สาและ บ้านกระหวะ มายอ ปัตตานี 
21 นางสาวฮานาน ตาเฮ วัดเกาะหวาย ยะรัง ปัตตานี 
22 นางสาวกาวากิป มะสะ อุดมศาสน์วิทยา เมือง ยะลา 
23 นางสาวซัรลีกีน แวดาลอ บ้านรั้วตะวัน เมือง ยะลา 
24 นางสาวอาตีกะห์ สามะ บ้านทุ่งคา เมือง ยะลา 
25 นางสูไฮลา ดีเยาะ บ้านกะตูปะ เมือง ยะลา 
26 นางสาวฮีดายะห์ หะมิดง บ้านตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 
27 นางนิตติการณ์ อิสสระ บ้านบ่อหิน ธารโต ยะลา 
28 นางสาวมาซีลาฮ์ สาและ วชิรศึกษา เบตง ยะลา 
29 นางต่วนสาวิตรี เปาะจิ บ้านจูดแดง เมือง นราธิวาส 
30 นางปารีด๊ะ บรรลือพืช ร่วมจิตต์ประชา จะแนะ นราธิวาส 
31 นางสาวปาดีละห์ เจ๊ะมะ บ้านรือเปาะ จะแนะ นราธิวาส 
32 นางสุวิมล สะนิเลาะ ราชประชานุเคราะห์ 8 บาเจาะ นราธิวาส 
33 นางสูไรยา สือนิ กศน.ตำบลบาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 
34 นางสาวอาอีเซาะ ตาเละ ราชประชานุเคราะห์ 10 บาเจาะ นราธิวาส 
35 นายรุสลัม ดงมูซอ บ้านปะลุกาแปเราะ บาเจาะ นราธิวาส 
36 นางฮัสมะห์ สะอีด  บ้านกาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 
37 นางซารีพ๊ะ อุสมัน บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ระแงะ นราธิวาส 
38 นางสีตีอาตีกะห์ เจ๊ะบู บ้านนิบง ระแงะ นราธิวาส 
39 นางสาวยามีละห์ ดือรามะ วัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ระแงะ นราธิวาส 
40 นางสาวสุธิตา ภู่ทับทิม บ้านสาเมาะ ระแงะ นราธิวาส 
41 นางสาววรรอิสมี วาเด็ง บ้านมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 
42 นางสาวกูนารีมาณ์ กูจิ บ้านลุโบะปาเระ ยี่งอ นราธิวาส 
43 นางสาวซานียะห์ กาเจ บ้านเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง นราธิวาส 
44 นางนัยนา แสงทอง บ้านจูโวะ เจาะไอร้อง นราธิวาส 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
45 นางอาภรณ์ อับดุลฮากิม บ้านลูโบ๊ะเยาะ เจาะไอร้อง นราธิวาส 
46 นางสาวนูรอัยซะห์ เสริมศาสน์  ดารุลรอห์มาฮ์ สุไหงปาดี นราธิวาส 
47 นางจ้นทนา ชุมสังข์ ชุมชนวัดน้ำขาว จะนะ สงขลา 
48 นางสาวคนึงนุช บินกะเส็ม สรรเสริญอิสลาม จะนะ สงขลา 
49 นางสุภาพ เอียดเพชร บ้านแค จะนะ สงขลา 
50 นางพิราวรรณ์ จันทรทิพย์ บ้านทุ่งโพธิ์ เทพา สงขลา 
51 นางสาวนัศรินดา เจ๊ะดือเร๊ะ บ้านโคกพยอม เทพา สงขลา 
52 นางพยอม อาญาพิทักษ์ บ้านกรงอิตำ เทพา สงขลา 
53 นางสาวเนาวรัตน์ แดงงามเดิม บ้านลำเปา เทพา สงขลา 
54 นางสาวธันยพร กาฬรัตน์ ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เทพา สงขลา 
55 นางสาวว่านณิฐา สะดี บ้านนาปรัง นาทวี สงขลา 
56 นางสาวฟ้ารุ่ง หมั่นสนิท บ้านพรุหวา นาทวี สงขลา 
57 นางนูรีหย๊ะ ยีสะอุ บ้านป่าเร็ด นาทวี สงขลา 
58 นางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ บ้านวังบวบ นาทวี สงขลา 
59 นางประคอง จันคง บ้านสะพานเคียน นาทวี สงขลา 
60 นางสมสมร ภิรมย์รักษ์ ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 สะบ้าย้อย สงขลา 

รุ่นที่ 10  วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางสาวเจะสนะห์ เจ๊ะแม บ้านลดา เมือง ปัตตานี 
2 นางปาตีหม๊ะ ซีนา บ้านปะกาลิมาปุโระ เมือง ปัตตานี 
3 นางซัลมา หีมอะด้ำ บ้านรูสะมิแล เมือง ปัตตานี 
4 นางมาลาตี ปอซอตี บ้านกอแลบีเละ เมือง ปัตตานี 
5 นางชัญญอร อธิภัทรากิจ บ้านดูซงปาแย ยะหริ่ง ปัตตานี 
6 นางรอมือล๊ะ สมาแอ บ้านตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี 
7 นางนูรีดา อาวัง บ้านจาแบปะมิตรภาพที่197 ยะหริ่ง ปัตตานี 
8 นางสาวซัลมีนี เซ็ง กศน.อำเภอสายบุรี สายบุรี ปัตตานี 
9 นายธนสาร หีมหม๊ะ กศน.อำเภอสายบุรี สายบุรี ปัตตานี 
10 นางสาวลลิตา สุขเทพ บ้านจะเฆ่ สายบุรี ปัตตานี 
11 นางสาวนุชจรี แดงวิไล บ้านละหาร สายบุรี ปัตตานี 
12 นางช่อพิศ สุวรรณโน พัฒนศึกษา หนองจิก ปัตตานี 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
13 นางโนรีซะ มามะ รัชดาภิเษก หนองจิก ปัตตานี 
14 นางกัญญาวีร์ เกื้อภาระ บ้านโคกหมัก หนองจิก ปัตตานี 
15 นางฮานาดี มิดคาดี แสงปัญญาวิทยา โคกโพธ์ ปัตตานี 
16 นางสาวกรรณิกา อนิสงค์ วัดทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 
17 นางสาวตักวา สะอีด บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
18 นางสาวปริณดา ตะเคียนทอง บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
19 นางจินตนา ศรีสมปอง บ้านถนน มายอ ปัตตานี 
20 นางสาวรอฆาย๊ะ ยามา บ้านวังกว้าง แม่ลาน ปัตตานี 
21 นายอัซรอน อาลี กศน.ตำบลเปราะบอน สายบุรี ปัตตานี 
22 นางมาซีเตาะ บูละ บ้านบือเระ สายบุรี ปัตตานี 
23 นางซัยหนับ บูละ บ้านช่องแมว สายบุรี ปัตตานี 
24 นางสาวนาริสา หะยีนิแว บ้านแลแวะ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
25 นางสาวรอฮานิง มือเก๊าะ บ้านตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
26 นางสาวนูรียา มะเซ็งจะ บ้านเขาดิน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
27 นางยาลีละ มาลาศรี บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) กะพ้อ ปัตตานี 
28 นางสาวนูอาพีละ กายี บ้านบีติง กะพ้อ ปัตตานี 
29 นางสาวมาริสา หมัดจิ บ้านปาโจ เมือง ยะลา 
30 นางสาวไหมมูล แมะตีเมาะ บ้านวังพญา รามัน ยะลา 
31 นางซาฮารอ แปตาลี บ้านแหลมทราย รามัน ยะลา 
32 นางสาวนูรีฮา ดือเร๊ะ บ้านพรุ รามัน ยะลา 
33 นางสาวฮาดีบ๊ะ มะลาซิง บ้านบูเกะจือฆา รามัน ยะลา 
34 นางสาวสลาเม๊าะ มะเกะ บ้านเกะรอ รามัน ยะลา 
35 นางสาวเนตรชนก สหะวิริยะ บ้านกรงปินัง กรงปินัง ยะลา 
36 นางคอซีย๊ะ อามะ บ้านแคนา เมือง นราธิวาส 
37 นางสาวซีตีรอกีเยาะ สือนิ บ้านกูเล็ง ยี่งอ นราธิวาส 
38 นางสาวอลิษา บินยาฮายา เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) แว้ง นราธิวาส 
39 นางซัยมะห์ แดร์ บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) บาเจาะ นราธิวาส 
40 นางญามีฬา แวนามะ บ้านบือแนปีแย บาเจาะ นราธิวาส 
41 นางนูรฮาซีกิง สุริยะ บ้านตะโละบาลอ บาเจาะ นราธิวาส 
42 นางสาวนูรอาตีกะห์ แมดิงแว บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 บาเจาะ นราธิวาส 
43 นางสาวซามีฮะห์ มะกูซง ดารุลอามาน บาเจาะ นราธิวาส 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
44 นางนูรมา แวหามะ บ้านสุไหงบาตู บาเจาะ นราธิวาส 
45 นางสาวอัฟดา ซาแล บ้านน้ำวน จะแนะ นราธิวาส 
46 นางสาวนูรอิสซัน สมะแอ บ้านกาแย จะแนะ นราธิวาส 
47 นางนุรนีรา สาและ บ้านทำนบ ระแงะ นราธิวาส 
48 นางสาวรอฮานี เจ๊ะแม บ้านบาโงกูโบ ระแงะ นราธิวาส 
49 นางอาดีละห์ ยิงทา บ้านสุเป๊ะ รือเสาะ นราธิวาส 
50 นางสาวนูรฮัฟรินท์ดา มะรือสะ บ้านตาโงะ เจาะไอร้อง นราธิวาส 
51 นายอาสะฮา เจ๊ะแว บ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 เจาะไอร้อง นราธิวาส 
52 นางสาวอารีมาน สะมะแอ ราชประสงค์ เจาะไอร้อง นราธิวาส 
53 นางสาวรัศมี กือและ ชุมชนบ้านซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 
54 นายมูหามะนาซูวันดี สาแม สว่างวัฒนา ศรีสาคร นราธิวาส 
55 นางสาวสูไบดะห์ แฉะ บ้านดาฮง ศรีสาคร นราธิวาส 
56 นางสาวสุไลดา ยีมะยี บ้านตามุง ศรีสาคร นราธิวาส 
57 นางสาวหวันสาปีเย๊าะ หมานสนิท ศาสนบำรุง (สอลีหุดดีน) จะนะ สงขลา 
58 นางสาวเปรมวิกา แซ่ซิ้ม วัดบ้านไร่ จะนะ สงขลา 
59 นางโนรี เลาะยะผา บ้านสุเหร่า จะนะ สงขลา 
60 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฮาบีบ๊ะ โต๊ะป๊ะ บ้านทุ่งไพล สะบ้าย้อย สงขลา 

รุ่นที่ 11  วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
1 นางสาวพิรตา แวดือรามัน บ้านสระมาลา เมือง ปัตตานี 
2 นางจริยา สะแม บ้านคลองมานิง เมือง ปัตตานี 
3 นางสาวซอลีฮะ กอและ ปัญญาวิทย์ เมือง ปัตตานี 
4 นางซารีพะ บีรู บ้านปายอ สายบุรี ปัตตานี 
5 นางสาวบัสม๊ะห์ แรแค บ้านพอเหมาะ สายบุรี ปัตตานี 
6 นางสาวนูรีดา ยูโซ๊ะ บ้านแคนา หนองจิก ปัตตานี 
7 นางสาวแวดะห์ แวเตะ ปัตตานีดารุสลาม หนองจิก ปัตตานี 
8 นางยุวรีหย๊ะ เนียมนำ บ้านดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 
9 นางสารีนะห์ ปูเตะ บ้านควนคูหา หนองจิก ปัตตานี 
10 นางสาวรอฮานา เจะเตะ บ้านบางราพา หนองจิก ปัตตานี 
11 นางสาวยาลีซัน อาลี บ้านราวอ มายอ ปัตตานี 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
12 นายมารูวัน ตาเละ บ้านปานัน มายอ ปัตตานี 
13 นางสาวสุมิตตา หลักเพชร บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 
14 นางสาวโซร์เฟีย แวดาโอะ ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง ปัตตานี 
15 นางสาวรณนีสา เจ๊ะมุ บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 
16 นางสาวซอบารียะ มามุ บ้านบาโงยือแบ็ง กะพ้อ ปัตตานี 
17 นางสุรีย์ศรี หนูประดิษฐ์ ประชาอุทิศ เมือง ยะลา 
18 นางสาวฟาตีหม๊ะ เบ็ญฮาวัน บ้านละแอ รามัน ยะลา 
19 นางสาวนูรีฮัน ลายี บ้านยะต๊ะ รามัน ยะลา 
20 นางสุไฮลี เล็มมณี บ้านบาจุ ยะหา ยะลา 
21 นางสาววนิชญา นางา กศน.อำเภอเบตง เบตง ยะลา 
22 นางสาวสุไรนี ดีมูเละ บ้านแบหอ กรงปินัง ยะลา 
23 นางฐิติมา ดือเร๊ะ บ้านโคกพระยอม เมือง นราธิวาส 
24 นางสาวฮานีซะ นากาเเฮ บ้านบางมะนาว เมือง นราธิวาส 
25 นางสาวอาแอเสาะ บอเต๊าะ บ้านต้นตาล ยี่งอ นราธิวาส 
26 นางฟาฏีมะฮ์ กะนอง บ้านแยะ ยี่งอ นราธิวาส 
27 นางซูฮารตี สะมุดิว บ้านกาเด็ง ระแงะ นราธิวาส 
28 นางสมร มะเร๊ะ ไอยรานุสรณ์ ระแงะ นราธิวาส 
29 นายอับดุลการีม แก่ต๋อง บ้านกูยิ รือเสาะ นราธิวาส 
30 นางสาวอัญชัน วามะ บ้านบือแรง รือเสาะ นราธิวาส 
31 นางสาวมัศกะ หะยีมะแซ ชุมชนสัทพันธ์บ้านลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
32 นางสุไรดา มะทา บ้านไอร์โซ จะแนะ นราธิวาส 
33 นางสารีน่า ยูนัน บ้านจะแนะ จะแนะ นราธิวาส 
34 นางสาวนิอัสมีรา นิมะมิง บ้านบูเกะสูดอ บาเจาะ นราธิวาส 
35 นางฌานิกา ชมติวัง บ้านปูซูตีฆอ บาเจาะ นราธิวาส 
36 นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา บ้านตะเหลี่ยง ตากใบ นราธิวาส 
37 นางสาวมาซลีา บนิหะยีสะมะแอ บ้านร่วมใจ สุคิริน นราธิวาส 
38 นางสาวรุสลีดา สารีกะ บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสาคร นราธิวาส 
39 นางสาวนูรดียานะห์ สือแม บ้านบูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 
40 นางสาวฮานีซ๊ะ ซูรอ บ้านโคกตา สุไหงปาดี นราธิวาส 
41 นางสาวนัสรีนา สามะ บ้านตะโละบูเก๊ะ สุไหงปาดี นราธิวาส 
42 นางสาวชุลีพร ศรีสุวรรณ์ บ้านซรายอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 



23 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
43 นางสาววารุณี สาเร๊าะ บ้านควนหัวช้าง จะนะ สงขลา 
44 นางสาวนุชนาถ ถมมาลี บ้านนา จะนะ สงขลา 
45 นางสาวอาซีซ๊ะ หมัดเหล๊าะ ม้างอนวิทยา จะนะ สงขลา 
46 นางสาวรดา ศรีสุข บ้านเขาจันทร์ จะนะ สงขลา 
47 นางสาวแฉล้ม ไชยแก้ว วัดเกษมรัตน์ จะนะ สงขลา 
48 นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์ บ้านเทพา เทพา สงขลา 
49 นางสาวกุลนิษฐ์ ปิ่นเพชร บ้านสม็อง นาทวี สงขลา 
50 นางสาวรัชดา เหร็มล่า สายชล นาทวี สงขลา 
51 นางกาญจนา ยอดชัย วัดท่าประดู่ นาทวี สงขลา 
52 นางสาวโนรอายนา สแลแม บ้านโมย นาทวี สงขลา 
53 นางสาวยามีล๊ะ นิทั้งสาม บ้านนาจะแหน สะบ้าย้อย สงขลา  
54 นางปัตมา มะเด๊าะ บ้านโคกตก สะบ้าย้อย สงขลา 
55 นางสาวฮุสนา รอดิง อิสลามวิทยามูลนิธิ สะบ้าย้อย สงขลา 
56 นางสาวปัทมา ฤทธิเดช บ้านทัพหลวง สะบ้าย้อย สงขลา 
57 นางสาวสุไหลลา หมีนหวัง ชุมชนบ้านนากัน สะบ้าย้อย สงขลา 
58 นางสุมาลี แก้วก้อเกื้อ บ้านสูโสะ สะบ้าย้อย สงขลา 
59 นางจิรวรรณ ทิตย์พรมทอง บ้านท่า สะบ้าย้อย สงขลา 
60 นางเพาซียะห์ เจะและ บ้านห้วยเต่า สะบ้าย้อย สงขลา 

รุ่นที่ 12 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอ 
1 นางสาวศุภิสรา  ราชเพ็ชร สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี  

2 นางสาวมารียะห์  เจะดอเลาะ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี  

3 นางชฎพร  ศรีเส้ง กศน.ตำบลจะบังติกอ  เมืองปัตตานี  
4 นางนาปีเสาะ บือซา กศน.ตำบลบาราเฮาะ  เมืองปัตตานี  
5 นางสาวเจ๊ะหัปเซาะ เจ๊ะดาโอ๊ะ กศน.ตำบลอาเนาะรู  เมืองปัตตานี  
6 นางสาวมณฑา แก้วกุลนา กศน.ตำบลบาราโหม  เมืองปัตตานี  
7 นางสาวนิฟาฏีมะห์ ปานาวา กศน.ตำบลรูสะมิแล  เมืองปัตตานี  
8 นางสาวทิวา พันธ์วงศ ์ กศน.ตำบลบานา  เมืองปัตตานี  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอ 
9 นางสาวนูรีซา อุมาร์ กศน.ตำบลสะบารัง  เมืองปัตตานี  
10 นางกฤษณา ใจมันดี กศน.ตำบลตะลุโบะ  เมืองปัตตานี  
11 นางศิพาพร ทวีรัตน์ กศน.ตำบลตันหยงลูโละ  เมืองปัตตานี  
12 นางสาวยีซะ มะดีเยาะ กศน.ตำบลคลองมานิง  เมืองปัตตานี  
13 นายสุชาครีย์  ปูเต๊ะ กศน.ตำบลกะมิยอ  เมืองปัตตานี  
14 นางสาวนัสมี  สาอ ิ    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน แม่ลาน 

15 นางฟาตีเมา เหมมา ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน แม่ลาน 

16 นายสุชาติ  พุธจันทร์ กศน.ตำบลป่าไร่ แม่ลาน 
17 นางสาวจิราภรณ์  บุญไชยสุริยา กศน.ตำบลแม่ลาน แม่ลาน 
18 นางสุพรรณี  เทียนสุข กศน.ตำบลม่วงเตี้ย แม่ลาน 
19 นางสาวยาลานี  อาดัม ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะนาเระ ปะนาเระ 

20 นางสาวโซเฟีย  เจะดือเระ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะนาเระ ปะนาเระ 

21 นางสาวอาอีเสาะ  บงสะอะ กศน.ตำบลควน (ท่าข้าม) ปะนาเระ 
22 นางอินทิรา  บงสะอะ กศน.ตำบลบ้านนอก ปะนาเระ 
23 นางสาวนาวาฬ  มาดเด่น กศน.ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ 
24 นางสาวเสาวนีย์  อินทกาญจน์ กศน.ตำบลบ้านกลาง ปะนาเระ 
25 นายอับดุลวาพา  ยามา กศน.ตำบลดอน ปะนาเระ 
26 นางวันดี  คงประสิทธิ์ กศน.ตำบลปะนาเระ ปะนาเระ 
27 นางสาวสุมณฑา  มณีพรหม ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ 
28 ว่าที ่ร.ต.วิศรุจน์  สามะ   ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ 
29 นางสาวณัฐตา หมัดสู กศน.ตำบลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ 
30 นางกาญจนา ยอดไกร กศน.ตำบลนาประดู่ โคกโพธิ์ 
31 นางสาวซัยนะห์  วาปอ กศน.ตำบลช้างไห้ตก โคกโพธิ์ 
32 นางสาวกุลธิดา  วัตรชาติศุภกุล กศน.ตำบลนาเกตุ โคกโพธิ์ 
33 นางจารุวรรณ  ศีรษะพล กศน.ตำบลท่าเรือ โคกโพธิ์ 
34 นางพัชราพร  เฒ่าแก้ว กศน.ตำบลทรายขาว โคกโพธิ์ 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอ 
35 นางจินดา  คุณชล กศน.ตำบลทุ่งพลา โคกโพธิ์ 
36 นางหทัยกาญจน์  ชุมพราม กศน.ตำบลมะกรูด โคกโพธิ์ 
37 นางสาวปัทมา  มีแย้ม    ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหริ่ง ยะหริ่ง 

38 นางสาวต่วนซุรอยยา  นิกะจิ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหริ่ง ยะหริ่ง 

39 นางสาวกอรีเยาะ  สามะ กศน.ตำบลยามู ยะหริ่ง 
40 นายมูฮำหมัดซัยด์  ปะจูสะลา กศน.ตำบลตาลีอายร์ ยะหริ่ง 
41 นางหัสมัด  เบ็ญตีอายุบ กศน.ตำบลปิยามุมัง ยะหริ่ง 
42 นางสาวฐิตินันท์  อัลอิดรีสี กศน.ตำบลบางปู ยะหริ่ง 
43 นางสาวพารีดะ  วาเลง กศน.ตำบลจะรัง ยะหริ่ง 
44 นางสาวภัทราพร  ภัทรวิศิษฎ์ กศน.ตำบลราตาปันยัง ยะหริ่ง 
45 นางสาวฟาติน   กาแบ กศน.ตำบลตอหลัง ยะหริ่ง 
46 นางสุนิสา  เจริญ กศน.ตำบลสาบัน ยะหริ่ง 
47 นายสุริยา  เปาะดิง กศน.ตำบลตันหยงจึงงา ยะหริ่ง 
48 นางสาวสารีปะ  อาแวกะจิ กศน.ตำบลตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง 
49 นางสาวปาซีย๊ะ  ยูโซะ กศน.ตำบลบาโลย ยะหริ่ง 
50 นางสาวเบญจมาศ  บุญมาศ กศน.ตำบลหนองแรด ยะหริ่ง 
51 นางสาวแวเยาะ  แวอาแซ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ ยะหริ่ง 
52 นายเกรียงศักดิ ์ เริงสมุทร กศน.ตำบลมะนังยง ยะหริ่ง 
53 นางสาวฮาฟีหล๊ะ  หะยีบากา กศน.ตำบลปุลากง ยะหริ่ง 
54 นางสาวบัลกิส   มะแซ   ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง ทุ่งยางแดง 

55 นางสาวอัสมาอ ์ยะโก๊ะ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง ทุ่งยางแดง 

56 นางดาราลักณ์  ผาสุก กศน.ตำบลพิเทน ทุ่งยางแดง 
57 นางสาวซูใฮลา  อาลียะ กศน.ตำบลน้ำดำ ทุ่งยางแดง 
58 นายอดินันท์  อูเซ็ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะพ้อ กะพ้อ 

59 นายมุกมีน  มูเด็ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะพ้อ กะพ้อ 

60 นางเบญจภรณ์  แจวิจารณ์ กศน.ตำบลกะรุบี กะพ้อ 
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รุ่นที่ 13 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอ 
1 นางสาวรอซา  เจ๊ะอุบง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมายอ มายอ 

2 นางยูรีตา  มะนุ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมายอ มายอ 

3 นางสาวยาอิลมี  ปีด ี กศน.ตำบลมายอ มายอ 
4 นางรุสม ีมูเลง กศน.ตำบลถนน มายอ 
5 นางสาวมากูเซาะห์ มะณีหิยา กศน.ตำบลกระหวะ มายอ 
6 นายมายาซิ เซ๊ะ กศน.ตำบลปะโด มายอ 
7 นายอุสมาน  เร็งมา กศน.ตำบลลางา มายอ 
8 นางสาววันอะซีซาน หะยีแวดาโอ๊ะ กศน.ตำบลปานัน มายอ 
9 นางสาวรุสนีย์ มะดีเยาะ กศน.ตำบลตรัง มายอ 
10 นายไซยูตี  มะนุ กศน.ตำบลสาคอบน มายอ 
11 นางสาวอุศมา อูเซ็ง      ห้องสมุดประชาชนอำเภอสายบุรี สายบุรี 

12 นางซัลมีนี เซ็ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสายบุรี สายบุรี 

13 นางสาวฮายามี แวบือราเฮง กศน.ตำบลบือเระ สายบุรี 
14 นางสาวซารีนา ดือเระ กศน.ตำบลบางเก่า สายบุรี 
15 นางสาวอารีนา  มูเด็ง กศน.ตำบลมะนังดาลำ สายบุรี 
16 นายอาหะมะ ยา กศน.ตำบลปะเสยะวอ สายบุรี 
17 นางสาวสาสินี อาแวเล๊าะ กศน.ตำบลกะดุนง สายบุรี 
18 นางยานามี พรพิทักษ์ กศน.ตำบลตะบิ้ง สายบุรี 
19 นางสาวมัดดีฮ๊ะ วอเงาะ    ห้องสมุดประชาชนอำเภอไม้แก่น ไม้แก่น 

20 นายอัซฮา บูละ ห้องสมุดประชาชนอำเภอไม้แก่น ไม้แก่น 

21 นางสาวพาอีซะ สะนิ กศน.ตำบลดอนทราย ไม้แก่น 
22 นางศศินันท์ ศรีษะน้อย กศน.ตำบลตะโละไกรทอง ไม้แก่น 
23 นางปิยพร หอยสกุล กศน.ตำบลไทรทอง ไม้แก่น 
24 นางสาวณูรมา มิมอ กศน.ตำบลไม้แก่น ไม้แก่น 
25 นายอัซฮา บูละ กศน.ตำบลไม้แก่น ไม้แก่น 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอ 
26 นางสาวซารีปะ สูดี    ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง ยะรัง 

27 นางสาวซูไลฮา  หะยีหะซา ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง ยะรัง 

28 นางสาวนิฮัซนีซา นิกะจิ กศน.ตำบลเขาตูม ยะรัง 
29 นางกมลวรรณ พรรษา กศน.ตำบลระแว้ง ยะรัง 
30 นางสาวจินตนา หะยีดอเลาะ กศน.ตำบลกระโด ยะรัง 
31 นางสาวฟาซียะห์ เจ๊ะเละ กศน.ตำบลยะรัง ยะรัง 
32 นางวันเพ็ญ สุวรรณมาลี กศน.ตำบลวัด ยะรัง 
33 นางสาวพิชญา ปี่แก้ว กศน.ตำบลคลองใหม่ ยะรัง 
34 นางวรรณา  เจะอาลี กศน.ตำบลเมาะมาวี ยะรัง 
35 นางสาวพิมลพัทธ วาเล็ง (เบญจสม) กศน.ตำบลสะนอ ยะรัง 
36 นายวันฮูเซ็น แวยะโก๊ะ กศน.ตำบลปิตูมุดี ยะรัง 
37 นางสาวแวนะ ประดู่ กศน.ตำบลประจัน ยะรัง 
38 นางนิน๊ะ เจะบือราเฮง กศน.ตำบลสะดาวา ยะรัง 
39 นายอันวาร์ หมะบ๊ะ กศน.ตำบลระแว้ง ยะรัง 

40 นายมูฮำหมัดรอฎีย์  วาเย๊ะ กศน.ตำบลเมาะมาวี ยะรัง 

41 นางสาวลัดดาวัลย์ มีชนะ     ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก หนองจิก 

42 นายปรัชญา  ฮ่ัวเจียม ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก หนองจิก 

43 นายคงสิทธ์ แซ่สิม กศน.ตำบลบ่อทอง หนองจิก 
44 นางสาวสุรางคนา อมรวัฒน์ กศน.ตำบลเกาะเปาะ หนองจิก 
45 นางลิลวดี สุวรรณวงศ ์  กศน.ตำบลปุโละปุโย หนองจิก 
46 นายวันซาริฟ ตระกูลศึกษา กศน.ตำบลยาบี หนองจิก 
47 นางสาวกะรุณา แคเมาะ  กศน.ตำบลท่ากำชำ หนองจิก 
48 นายซามือลี ยะโกะ   กศน.ตำบลดอนรัก หนองจิก 
49 นางจันทวดี  ขวัญเพ็ชร์ กศน.ตำบลบางตาวา หนองจิก 
50 นางรินลดา หมัดสอ   กศน.ตำบลคอลอตันหยง หนองจิก 
51 นายศรัณย์  แวดาแม กศน.ตำบลบ่อทอง หนองจิก 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอ 
52 นายรอสมี เบ็ญซอลีฮีน กศน.ตำบลท่ากำชำ หนองจิก 

53 นางสาวเจ๊ะหม๊ะซง ดือเระ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จังหวัด 

54 นางสาวอาซีย๊ะ เจ๊ะเละ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จังหวัด 
55 นายสุกิจ พรหมแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จังหวัด 

56 นายชาญวิทย์ ศรีภักดี สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จังหวัด 

57 นายจิรพงษ์ มณีราช สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จังหวัด 

58 นางสาวณัชชา เบญจกุล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จังหวัด 

59 นางสาวรัตดา  พวงบุญ เฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี 

60 นางสาวเกษกมล  แสงมณี เฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี 

 


