
ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์ 

รุ่นที่ 14 เข้าเรียนปีการศึกษา 2534 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงภุมรา ทองแก้ว 71 ม.7ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา  
2 เด็กหญิงมารี ทองแก้ว 13 ม.5 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา  
3 เด็กหญิงวิม บุญเรืองรุ่ง 33 ม.6  ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา  
4 เด็กหญิงสมใจ คงคะนึง 93/1 ม.1 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา  
5 เด็กหญิงสุภาพร พรมขวัญ 27/1 ม. 1 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา  
6 เด็กหญิงสี ดวงแก้ว 19 ม.1ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา  
7 เด็กหญิงอาไพ หนูคง 23 ม. 4 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์ 

รุ่นที่15 เข้าเรียนปีการศึกษา 2535 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายคนองเดช แก้วทอง 89 ม.12 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายสิทธิชัย กาฬแก้ว 12 ม.5 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอิมรอน  แอเดช   
 เด็กชายสุธี กายรัตน์ 73 ม.6 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพรสุข ตรากลาง 14 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายอัครเดช คงมี 53/6 ม.3 ต.ฉาง อ.นาทวีจ.สงขลา  
 เด็กชายหัชลี ตนยะแหล๊ะ 4/2 ม.7 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพยุงศักดิ์ จันทร์ยง 5ม.5 ต. ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายนิติพงษ์ เหาะสัน 44 ม.4 ตป่าชิง. อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสราวุฒิ ถาวรวิสิทธิ ์ 23/30 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายฐิติวัฒน์ มุสิเกษม 61  ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายภานุมาส ค าพิลา 41/1 ม.3 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชาติชูชาติ ขวัญเพ็ญ 17 /3 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชาติกิตติ ยะโก๊ะ 40/1 ม.4 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอายุบ สันเต๊ะ 58 ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเจะแว ตาเยะ 83/1 ม.5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอับดุลเล๊าะ มะประสิทธิ์ 57 ม.4 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายมะรอพี ดามะ 261 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายรอซิดี ปูเต่ะ 259 ม.2 ต.บ้าน อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายดุสิต มุสิเกษม 61 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายประวิทย์ จันทองสุก 94 ม.4 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายมาโนช หล าหม๊ะ 154 ม.9 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสะอารี หมะประสิทธิ์ 16 ม.1 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุธน อะวะภาค 53 ม.5 ต.นาหว้าอ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายประยูร พรุเพชรแก้ว 39 ม.4 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวรรณชัย พรหมมา 60 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายทนงศักดิ์ หนูคง 19 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายนคร มุขแก้ว 60 ม.1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายจรัญ รามแก้ว 48 ม.5 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายธีรวุฒิ หมุดแหล๊ะ 56 ม.7 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายประวิทย์ แก้วเกษตร 72 ม.1 ต. ป่าชิงอ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายนันทวัฒน์ ทองใบ 54 /1 ม.1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายยุธชัย แซ่เตรียม 6 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวิสิทธิ์ หมะหลี 40/1 ม.4 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายจิราพร แก้วจันทร์ 64 ม.2 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงเสาวณีย์ เละโส๊ะ 56 ม.9 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงศิริพร เพชรมณี 95 ม.5 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เกื้อก่อยอด 14 ม.8 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงดุษดา แก้วทอง 6/1 ม.7 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงจิราภรณ์ ก าลังเกื้อ 27 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงพัชชรี กาฬสงค์ 482 /6 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายพิพัฒน์ วาชดาเพชร 45 ม.4 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวุฒิชัย สืบประดิษฐ์ 207 ม.6 ต.เกาะแต้ว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอุดมศักดิ์ ขะเดหรี 64 ม.2 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายทวีศักดิ์ รัษฎาเพ็ชร 80 /19 ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายไพรี หมัดสารา 63 ม.3 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายชัด หนูอไร 162 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายนพรัตน์ ราชช ารอง 55/1 ม.3 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายบูคอรี เหมต า 101 ม9. ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวิสุทธิ์ สะเงะยุนุ่ย 86/1 ม.1 ต. คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายบุญช่วย นพรัตน์ 6 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุริยา ไชยแก้ว 25 ม.9 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพิสิฐ บุญชื่น 44 ม.8 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายประยูร  หวุ่นจันทร์ 12 /1 ม. 7  ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายประวิก ถิ่นนุ้ย 110 ม.6  ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวิทยา  ทัศนะกูลกิจ 14 /1 ม.5  ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายดนเล๊าะ หมัดเหม 18 ม.1  ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอดุล เหล็มเล๊ะ 8/2 ม.2  ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายจีรศักดิ์ โส๊ะหมาน 100/1 ม.2  ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายอดิเรก มะปาน 16 ม.3  ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายณรงค์ ชุมจัน 50 ม.1  ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายเอกลิทธิ์ ไชยพรม 27 ม.2  ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสมคิด เส็นเหมาะ 35 ม.4  ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไชยเพชร 127 ม.1  ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เดก็หญิงนิตยา จันทวาโร 237/6 ม. 2  ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เดก็หญิงเยาวนาฎ  ชุมม่ิง 65 ม.1  ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงหร่อฉ๊ะ บินศิริ 3/1 ม.3  ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงชุติมา ค าจันแก้ว 2 ม. 6  ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา  



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงนิตยา หลีหมัด 15 ม. 4  ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วศรีทอง 39 / 1 ม.2 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงเอมอร แก้วมาก 62 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงจิราภรณ์ ตุ้งโรจน์ 24 /1 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงมยุรี ทองไชย 17 ม.5 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงจิรภา ทองเอียด 22/1 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงเยาวรัตน์ ทองแก้ว 43 /1 ม.8 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงกมล จิตรขุนจันทร์ 15 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเซ่ง 58 /4 ม. 1 ต.คลองปียะ อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงนิตา แก้วนุ้ย 92/1 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงนิตยา แซ่ว่อง 69 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงพัชรี ณ พัทลุง 481 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงกมลชัย ศรีมณี 21 ม.9 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพุทธาพงษ์ ฟูเฟ่ืองฟ้า 2 ม. 1  ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายประหยัด เฟ่ืองระย้า 45/1 ม.4 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุนันท์ หมัดหลี 42 ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเอกชัย แซ่เตียว   
 เด็กชายร่อศักดิ์ เหะเหร็ม 26 ม.1 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอบัดนร่อเสก สะเหะยุนุ่ย 63/1 ม.3 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุเบต อิสลาม 48/1 ม.3 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุรศักดิ์ ฝอยทอง 54 ม.4 ต.โรง อ. กระแสสินธ์ จ.สงขลา  
 เด็กชายพันศักดิ์ สุขไข่ 45/8 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายสนั่น โส๊ะเหิม   
 เด็กชายณัฐพร ลีละประดม 32 ม.1 ต. นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายจีรศักดิ์ ณะนวล 38 ม5. ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายอาคม ทองเกตุ 42 ม.4 ต. แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด้กชายสุใลหมาน บาบวด 41/1 ม.3 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายจิรวัฒน์ หมวดเพ็ชร 21 ม.2 ต. น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอาทิตย์ หมวกวรรณ 61 ม.2 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอนุศักดิ์ ศรีมณี 38 ม.2 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเสรี เหล็มหมาน 27 /4 ม.5 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายประสงค์ ทองแก้ว 48 ม.3 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายสมพล บุญแก้ว 48/1 ม.9 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวรรณยา เขียวเพ็ง 50 ม.1 ต. นาหว้าอ.จะนะ จ.สงขลา  



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงฮาสาหน๊ะ หล าเหมาะ 23 ม.2 ต. ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงราอุกะห์ หมินหมะ 65 ม.4 ต.ตลิ่งชั่น อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด้กหญิงลักนา หนูแก้ว 50/1 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงมณฑา ขวัญคงบุญ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอรอนงค์ ตรากลาง 41 ม. 4  ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอรวรรณ  คงสุกแก้ว 3 ม.5 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงศิริรัตน์ ยอดทอง 6 ม.1 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงรุจิรา โกะจับ 83 /1 ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงผสุดี ทองด้วง 21/1 ม. 9  ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงปนัดดา แน่นหนา 35 /2 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงระพีพรรณ สุวรรณรัตน์ 11/1 ม2  ต. น้ าขาวอ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงศิริวรรณ ทองศรีแก้ว 32  ม.5 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงสุลีลา นิอิ 16  ม.3 ต. อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเกริกศักดิ์ พรุเพชรแก้ว 51 ม. 5  ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เมฆะมานั่ง 88 ม.6 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายจิรพันธ์ หนิแหล๊ะ 11/1 ม.3 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพพนา สุวรรณาวุธ 177/357 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายชาญวิทย์ อินทรสกุล 17 ม.1 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายลมุล ชูรัตน์ 104 ม.6 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุรียา โสะยก 24/1 ม.9 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายไซนุสดีน เอียดหลี 63 ม.7 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวินัย  รอดผล 24/1 ม.7 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายจัตุพล นิลสุวรรณ์ 19 ม.7 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายปริญญา พรมเพ็ชร์ 34 ม.3 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายดอน แซ่ว่อง 71 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสายหยุด  สายทองแก้ว 12/1 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุชาติ หวังหล า 39/2 ม.5 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายณัฐพล ปิยะกาญจน์ 86/74  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายวรวัฒน์ ยอดแก้ว 9 ม.1 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายก่อวี เต๊ะหะ 75 ม.7 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอับดลรอซีด หล าแหละ 99  ม.7 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.  



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
สงขลา 

 เด็กชายกู้ชาติ เกื้อเกตุ 65 /2 ม.3 ต. อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงกรองแก้ว เพชรคงแก้ว 26  ม.1 ต. ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงปวีณา หมีนเส็น 445 ม.2 ต. บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงรุ่งดาว จิตติ 406 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงดรุณีปรีฎาพาก  31 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงนิตยา คงศรี 70 ม.8 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เดก็หญิงวราพร  ขวัญทองยิ้ม 58 /2 ม.6 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอุบล โคราช 45 /4  ม4. ต. นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงเยาวภา นะแก้ว   
 เดก็หญิงวิมลรัชนีย์ ศรีนุ้ย 6 ม.6 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวัลยา แซ่ลิ่ม 13 ม.1 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงช่อเพชร เพชรคงแก้ว 26 ม.1 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เอียดแก้ว 198/4 ม.9 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงอารดา ชายทอง 14/1 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายสมชาย สุวรรณสาม 26 ม.6 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุชาติ หวันหมะ 8 ม.4 ต.ปาชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวิเซียน มณี 25/1 ม.2 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายกิติพงค์ วุ่นชุม 38/2 ม.1 ต. อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเทวชัย สุขทอง 56/1 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอภิชาติ กองสวัสดิ์ 39 /4 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเจษฎา หมวดเพชร 34 ม.5 ต. นาหมอศรี อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสายัณย์ มหาวงค์ 22/3 ม.6 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายพรเทพ ใสแสง   
 เด็กชายจรัล แก้วสุข 23 ม.5 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุชาติ ทองสุข 55 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายไพโรจน์ ษรประสิทธิ์ 61/1 ม.9 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสมทัศน์ ขวัญทองยิ้ม 6 ม.6 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวิเชษฐ หมวกวรรณ์ 39 ม.5 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายสถาพร บัวทอง 8 ม.5 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสามารถ เม๊าะแอ 24 ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอดิลัน หนิมัน 11 ม.3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอาดิซีน หนิเร่ 42 ม.5 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอภิฑูรย์ กาญจนรัตน์ 68 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงอรรรณ อินทสุวรรณ 70 /1 ม.6 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอุบล พรมจันทร์ 8/2 ม.2 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงหนูเวียง มณีรักษ์ 44 ม. 6  ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวรรณา สุวรรณรักษ์ 40/1 ม.6 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงระบาย ขันทอง 2 ม.5 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงรัชนก บูเอียด 14 ม.1 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงฝาริด๊ะ ขุนแอ 80  ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวรรณา ตรีนพ 50 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงพรรณี  นิลสุก 71 ม.6 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอุรา ศรีทองคง 50 ม.9 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงดวงรัตน์ หล าโอ๊ะ 10/2 ม.7 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงเจนจิรา นนทกาญจน์ อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงเพ็ญพร แก้วมณี 87 ม.1 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงนิตยา สุวรรณนิล 4 ม.5 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงสุพรรษา มีเจริญ 12 ม.6 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงรัชนี  เกื้อนุ้ย 36 ม.6 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กหญิงสายใจ พรุเพชรแก้ว 35 ม.6 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงสุกัญญา ส่าเหมาะ 55/4 ม.1 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายอุมาด  แอเก็ม 31 ม.4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงกามาลุคดีน ราชช ารอง 53 /2 ม.1 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายศักดิ์ ราชช ารอง 38 ม.1 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุรศักดิ์ ตรงจิตร 32 ม.2 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายโรจน์ สุวรรณมณ ี 73 /1 ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอดสิรณ์ หวังหมาน 62 ม.3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสมาน ชายแฆ 51 ม.4 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายยศไกร สะเหะยุนุ้ย 11 ม.2 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายปิยวัฒน์ กาฬมณี 9 ม.7 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายดัชเชล อนันต์เดช 9/1 ม.7 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเจษฎา พรุเพชรแก้ว 62 ม.5 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายดุสิทธิ์ ทองนวล 11 ม.7 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายดุลยมาน สะเงะยุนุ้ย 83/1 ม.1 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายกิตติ เพ็ชร์นิล 58 /1 ม.7 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.  



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
สงขลา 

 เด็กชายฉะรอนี สาหีม 39 ม.1 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กชายศักริยา ยีบ่ากา 39 ม.1 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายชาญศิลป์ พรุเพชรแก้ว 79 ม.2 ต.ม่วงงาม อ.เมือง จ.สงขลา  
 เด็กชายไชยยศ ธงไชย  32/1 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายประหยัด หอยเขียว 14 /1 ม.นาหว้า ต. อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอัญชลลี บัวหนู 4/2 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวนัสสุดา พิสุทธิชาติ 253 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงการะเกด เพชรรัตน์ 6 ม.3 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงศิรินาฏ หล าขุน 9 ม.1 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอารมณ์ ยอดทอง 16/18 ม. 4 ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงวรรณา หมัดมั้น 16 ม.7 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงรัตติยา กอเกรียงไกรกุล 101 ม.8 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวิภาพร เพชรรัตน์ 128 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวาสนา หวังเก็ม 7/1 ม.1 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอรอุมา อินทปาน 5 ม. ต.9 อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงนิตยา บัวปาน 28 ม.5 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุวรรมะโร 4/2 ม.7 ต. คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอัญชลี ไชยประดิษฐ์ 77 ม.6 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมจิตร 8/2 ม.6 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวรารัตน์ บุญเชิด 187 /3 ม.2 ต. บ้านนา  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงจิตติมา สุวรรณสุโข 672 1  ม. 1  ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา  
 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทพทอง 15 ม. 2  ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงศราวดี หนูทอง 22  ม. 2  ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอัญชลีกร ประวารณา 54 /58 ถ.พิพัฒน์สงเคราะห์  อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

 เดก็ชายยโกศล  พุ่มเฉิดฉันท ์ 18 /1 ม.  3 ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายชัชวาล สังขพันธ์ 417/2 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอุดม ชูเชิด 259 ม. 6  ต.ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา  
 เด็กชายเจ๊ะหมะ หมันหลี   
 เด็กหญิงนิตญา วัฒนะ 301 ม. 1 ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายบีดีน หมัดหลี 264 ม. 1 ต.ควนโคน  อ.ควนโคน จ.

สงขลา 
 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์ 

รุ่นที่ 16 เข้าเรียนปีการศึกษา 2536 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 นางสาวสุพร รัตนพงศ์   
 เด็กชายสรายุทธ แสงมณี 48 /1 ม. 5ต.ทุ่งหวัง  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายสมยศ นพรัตน์ 455/3 ม. 2 ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กชายสมพงษ์ นพรัตน์ 470 /9 ม. 1 ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ 
จ.นราธิวาส 

 

 เด็กหญิงรวงข้าว คงเย็น 2 ม. 5 ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอับดุลรอหมาน แวหะยี 251 /1 ม.2 ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายศักดิ์ดา หมัดสอ 43 /1 ม.2 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กชายพงษ์สักดิ์ อิเร๊ะ 34 ม.3 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายประสาน ใจฉลาด 132 ม. 2  ต.สระไคร  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายมูฮัมหมัด อะหมะ 51 ม. 3 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายดนกอช หนิเหม 43 ม.1 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอะหมัด หมัดหลี 47/1 ม.3 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายภานุเดช ยมภา 10 ม.2 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอานัส หล าเก็ม 42 ม. 3 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุรเชษบฐ์ สาแหละ 37 /1 ม.2  ต.ขุนตัดหวาย  อ.จะนะ 

จ.สงขลา 
 

 เด็กชายอาณัฐ หมัดยะมา 105 ม. 2 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.  



ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
สงขลา 

 เด็กชายวิทยา หมิยิ 8 ม.4  ต.ขุนตัดหวาย  อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กชายสิทธิ์ดี หมัดสมัน 17 /2 ม.5 ต.ขุนตัดหวาย  อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กชายคมกฤษ นิตยโชติ 38 ม.3 ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายธีระพงศ์ อุบลมณี 51 ม. 2ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายอาทิตย์ พิมิตร 39 ม. 3 ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายประสาน พาหุรัตน์ 73 ม. 3 ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายหมะยะกี้ หมะหมิน 20 ม. 9 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายกอเส็ม เหมต า 100 ม. 9 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายกิติพันธ์ แสงมาก 49 ม. 8  ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพรเดช เหล็มโส๊ะ 17 ม. 5 ต.ขุนตัดหวาย  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายถนอมเกียรติ สุขนุ้ย 32 ม.6  ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุริยา โดยหัด 252 /2  ม.2  ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายบัณฑิต ขรีด่าโอ๊ะ 10 ม.4  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายนคร สุวรรณสนิท 36 /1ม. 6 ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงยุพดี ด่อเล๊าะ 79 ม.3  ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอริสรา มาเด็น 44 ม.2 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงสุไรดา ราชช ารอง 10 ม. 4 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงหาลิเม๊าะ ลาเต๊ะ 33 ม. 9 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เดก็หญิงศรีสังข์  แก้วสุข 1 ม.6 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงประทุม วิรัช 11 ม. 6 ต.พะตง  อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงน้ าทิพย์ มณี 56/2 ม.2 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงสุมล ถือเกี้ยน 95 ม. 1 ต.จะโหนง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงวาสนา เหมหลี 61/2 ต.สะเดา  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอุษา หนิหล๊ะ 11/1 ม.3 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอรุณ สุธานันท์ 26 ม. 3 ต.ทรายขาว  อ.โคกโพธิ์ จ.

ปัตตานี 
 

 เด็กชายสุธรรม มณี 10/2 ม. 2 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายรอซาหลี เยะ 102 ม.6  ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 



ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายโอภาศ สวัสดิ์ธานี 27/3 ม.1 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายวิศิษฐ อินทะจันทร์ 58/1 ม.6 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเกรียงไกร แดงศรีวัลย์ 24/1 ม. 6 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายวัลย์พิชิต นวลศรี 2/3 ม.6  ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพิทักษืไทย รสิตานนท์ 21/1 ม.7  ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุรศักดิ์ ปิลันธนากรณ์ 225 /1ม. 2 ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายนพรัตน์  หนูค า 48 ม.9 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายกาแมนล์ อิสลาม 30/1 ม. 9 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเทียนชัย พรหมขวัญ 68/1 ม.4  ต.จะโหนง  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายสุทธิ์ สุกคงแก้ว 63 ม. 4 ต.จะโหนง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายนรินทร์ธร ฟูเฟ่ืองฟ้า 2/1 ม.1  ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายสงวนศักดิ์ หนูมาก 3 ม. 7 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอ านาจ คงรักษ์ 18/1 ม.7  ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายนิกรณ์ ด าแก้ว 8/1 ม. 7 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายนิมิตร พรุเพชรแก้ว 19 /3 ม. 5 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายจตุพล ถิ่นนุ้ย 34 /1 ม. 1 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กชายศรายุทธิ์ สุวรรมะโร 4/3 ม.7 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายประพิน ขุนเพ็ชร 66 ม.4 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ทองด้วง 5 ม. 3 ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอุษา ทองเพชร 55 ม.7 ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอภิญญา ยอดชู 35   ม.9  ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงสีตีอามีเน๊าะ แสงมาก 49  ม. 8 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอัญชลี หาญณรงค์ 238/1  ม.2  ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงสุพร เฟ่ืองระย้า 45 /1 ม.4  ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กหญิงรัตนาพร ทองศรีแก้ว 36  ม.6 ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงพัชรี มุเก็ม 73  ม.1  ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงฝาตีเม๊าะ หมัดยุสะ 17  ม. 4 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงนูรีย๊ะ หัสเอียด 31/1 ม. 4 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  



ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงเจะหนาบ ต าหมัน 35/1 ม.3 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุรเดช บินรัตน์แก้ว 274/1 ม.2 ต.บ้านนา  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายคณิต ขวัญทองยิ้ม 6/1 ม.6 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายยูสบ จันทร์อิ 73  ม.2  ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพรชัย แซ่ว่อง 93 ม. 1ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงสุธิดา กองสวัส 39/4 ม.9 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด้กหญิงสมพร รักษ์เจริญ 6 ม.9 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงมัดชยา สุขทอง 1/2 ม.9 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงกิตยา บ่าวแอ 19   ม.4  ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงปรารถนา ศรีจันทร์อ่อน 16  ม. 9  ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงโสภา จันทอง 72  ม.11  ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงจิราภรณ์ อินแก้ว 38  ม. 4 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด้กหญิงอรสา ทองเสนอ 39  ม. 8 ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงกัญญาวรรณ ยิ้มเยื้อน 45/20 ม. 4 ต.นาทวี   อ.นาทวี จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงเพ็ญประภา พ่อนุ้ย 227  ม.4 ต.นาทวี  อ.นาทวีจ.สงขลา  
 เด็กชายอดินัน ล่าเห 18 ม. 2 ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายอิสมะแอน เต็มขาว 66 ม.1 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายฝาวี บินยะหมัด 31  ม. 3 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายยอดรัก ทองด้วง 5  ม. 3   ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุกิจ พุ่มเฉิดจันท์ 182/1 ม.3  ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายภราดร สันหลี 562  /1 ม.2 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายมูฮัมหมัด อีหวี 27/1 ม.5  ต.ท่าหมอไทร  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายกนก หอมไชยแก้ว 9  ม.2 ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสักรียา หวังแอ 19 /1 ม.5 ต.ท่าหมอไทร  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายจตุรงค์ ทองศรีแก้ว 65 ม. 2 ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสมพร แก้วบุญ 42  ม. 1 ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายรอซาณี ร่าหนิ 11/2 ม. 5 ต.ท่าหมอไทร  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายประเสริฐ เต็มขาว 1  ม.1  ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  



ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายสุตนันท์ หล าแล๊ะ 82  ม. 2 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายริน ทองเอียด 31/1 ม. 9 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายบัญชา ทองเอียด 31/1 ม. 9 ต.นาหว้า  อ.จะนะ จ.
สงขลา 

 

 เด็กหญิงเพ็ญศรี นวลศรี 51/ 1 ม. 4 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กหญิงปรียาพร เซ่งเถ้ียน 16 ม. 1 ต.สะท้อน  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงกนกศรี หมัดบู 1/1 ม. 5ต. ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กหญิงปราวีนา หมัดแหละ 42    /4 ม.5 ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.
สงขลา 

 

 เด็กหญิงวิยะดา และเหย็บ 45  ม. 5 ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงอามิเหน๊ะ หมัดมัน 32  ม. 5 ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กหญิงทัศนีย์ วงศ์มุสา 176 ม.9 ต. จะโหนง อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็ดชายนิรุตต์ อ็องลั่น 54/1 ม. 3 ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา  
 เด็กชายสัญญา มะหรีเร๊ะ 9/1 ม.3 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายสุรศักดิ์ ปานเส็น 36/2 ม. 3 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอดินัน หลีเก่น 17  ม. 3 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอัสดีน คงหัด 57 /1 ม. 1ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายชูชาติ เหล็มล่อ 43/1 ม. 3 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายร่อสนลี เจะหนิ 33 ม.  1 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอาคม แก้วมาก 18  ม. 1 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายอภินันท์ แก้วนะ 26/1 ม. 1 ต.ป่าชิง  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายศิริศักดิ์ เด็นหลี 23   ม. 5ต.ตลิ่งชัน  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายยุนันท์ ต าหมัน 35/1 ม. 3 ต.แค  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายศักดา ล่าเต๊ะ 113/1 ม. 1ต.ท่าหมอไทร  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายนพดล เม๊าะหมุ 180 ม.2 ต.ตลิ่งชัน  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายพิทักษ์ ทองเพชร 32/2 ม.11 ต.น้ าขาว  อ.จะนะ จ.

สงขลา 
 

 เด็กชายส่อหิรี หล าหลี 1  ม.1 ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา  
 เด็กชายเจนวิทย์ โทนธะรักษ์   
 เด็กชายเชาวลิต แก้วทอง   
 เด็กชายกิติพงศ์ บัวเกลี้ยง   
 เด็กชายนพดล เส็นเหมาะ   



ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายสมพร จิตสอน   
 เด็กชายพรสุข ตรากลาง   
 เด็กหญิงอานิดสา แก้วสุข   
 เด็กหญิงอมรรัตน์ ติ้นไล่   
 เด็กหญิงจริญญา เพชรนวล   
 เด็กหญิงววิษา ราชยอด   
 เด็กหญิงจารุณี นวลสังข์   
 เด็กหญิงจามรี ด าแดง   
 เด็กหญิงนูด้า โส๊ะเหม   
 เด็กหญิงปราณี ทองเพชร   
 เด็กหญิงรัตนา ใบหมะ   
 เด็กหญิงอาลีนา  หมะหม๊ะ   
 เด็กหญิงจารุวัน ปานทุ่ม   
 เด็กหญิงสิริรัตน์ ราชช ารอง   
 เด็กหญิงบัญชลี ฟล าหลี   
 เด็กชายอาสาน อนันต์เดช   
 เด็กชายณรงค์ งามเจริญ   
 เด็กชายวิฑูร จิรนิล   
 เด็กชายอมฤทธิ์ จอมกระบัตร   
 เด็กชายเอกภพ แซ่เมียว   
 เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีขวัญ   
 เด็กชายราชันย์ เทพสวน   
 เด็กชายสุรศักดิ์ มณีรัตน์   
 เด็กชายนพดล เพ็ชรนิล   
 เด้กชายอัฐพล บัวเพชร   
 เด็กชายเทวพงศ์ สุวรรณมรี   
 เดก็ชายสมกิจ ประสิทธิพรม   
 เด็กชายประถมพงค์ แก้วเพชร   
 เด้กชายบลี อะหลี   
 เด้กชายอับดุลกาบีร์ หนิเร่   
 เด็กชายมูหัมหมัด สาเหม   
 เด็กชายอดิสัน หมัดบู   
 เด็ชายนรมดี แก้วฤทธิ์   
 เด็กชายชาญณรงค์  เกื้อนุ้ย   
 เด็กชายอัฐนนท์ เส็มยามา   
 เด็กชายชิตพล เกียรติศักดิ์โศรดา   



ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายหมะนาวี เล๊าะยอ   
 เด้กชายมุสตาฟา  เหล็มดี   
 เด็กหญิงไลลา สาแหม   
 เด็กหญิงวนิดา หมัดมัน   
 เด็กหญิงสุภาพร หนิเหม   
 เด็กหญิงนิตยา สันหรีม   
 เด็กหญิงวัชรี โด่หลี   
 เด็กหญิงวาสนา หมุดนุ้ย   
 เด็กหญิงกาญดา ราชเพ็ชร   
 เด็กหญิงนิตยา บุญชื่น   
 เด็กหญิงดาว เกื้อนุ้ย   
 เด็กหญิงวราภรณ์  มุสิเกษม   
 เด็กหญิงนาวีรัตน์ หนูทอง   
 เด้หญิงวิรวรรณ เหล็มและ   
 เด็กหญิงอัจฉรา หมันหลี   
 เด็กหญิงสอระพิน สาหมาน   
 เด็กหญิงผกามาศ ชายทอง   
 เด็กหญิงสุนันทา สุขศรี   
 เด็กหญงิเขมรินทร์ ถือเกี้ยน   
 เด็กชายสนธนยา บูดี   
 เด็กชายอัสต้า เต๊ะหม่อม   
 เด็กชายสนทยา หนิหลี   
 เด็กชายอิสมะแอน ถั่วดี   
 เด็กชายทวีศักดิ์ บิลหมัด   
 เด็กชายอับดุลบาซีด อะหมะ   
 เด็กชายจ าลอง คงแก้ว   
 เด็กชายสมชาติ บัวหนู   
 เด็กชายมนพ ศรีช่วย   
 เด็กหญิงจรัสขวัญ แก้วสุข   
 เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วประสม

ทอง 
  

 เด็กหญิงสุมาลี แก้วเพ็ชร   
 เด็กหญิงรจนา จันทร์เกื้อ   
 เด็กหญิงเยาวลักษ์ สุวรรณสาม   
 เด็กหญิงอสุนี ทองสุข   
 เด็กหญิงกาญจนธิดา ลักษณะ   



ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงจุฬาวรรณ ไชยยอด   
 เด็กหญิงวราภรณ์ อิเร๊ะ   
 เด็กหญิงอามีเน๊าะ อิเล๊าะ   
 เด็กหญิงวรลักษณ์ นพภาษี   
 เด็กหญิงวีณา จันทร์ขุนพัฒน์   
 เด็กหญิงนงลักษณ์ ไชยศรี   
 เด็กหญิงวาสนา ขวัญทองยิ้ม   
 เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนโสภา   
 เด็กหญิงจารุณี  เส็มอุมา   
 เด็กหญิงพนิฎา ชุมม่ิง   
 เด็กหญยยิงจิราวรรณ์ เพชรคง

แก้ว 
  

 เด็กหญิงมลฑา หลีแหละ   
 เด็กหญิงจารุวรรณ สีแดง   
 เด็กหญิงสุกัลญา หวังบู   
 เด็กหญิงนิไพ ขุนด า   
 เด็กหญิงนงนุช แดงเย็น   
 เด็กหญิงปราณี ฤทธิไกล   
 เด็กหญิงรอปิอะ หนิเล๊าะ   
 เด็กหญิงรัตนวดี เพชรสุวรรณ์   
 เด็กหญิงจตุพร แดงศรีวัลย์   
 เด็กชายหมะราวี ล่าเต๊ะ   
 เด็กหญิงเนติญา วัฒนะ   
 เด็กชายอมรศักดิ์ ม่วงเทศ   
 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์ 

รุ่นที่ 17 เข้าเรียนปีการศึกษา 2537 

 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายไชยยันต์ แก้วทอง   
 เด็กชายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ   
 เด็กชายปัญญา หมะหมีน   
 เด็กชายธีรพงษ์ สิงหยก   
 เด็กหญิงเสาวนีย์  คงยุนุ่ย   
 เด็กชายวรกิจ นิมิตานันท์   
 เด็กชายสุเชษฐ ยีรัน   
 เด็กชายปิโยรส รัตนชล   
 เด็กชายประทีป พรุเพชรแก้ว   
 เด็กชายเกษม โต๊ะบ่าเหม   
 เด็กชายอิสมาแอล หมานยอ   
 เด็กชายทวีศักดิ์ จันทนะการ   
 เด็กชายบัญชา เส็นสอ   
 เด็กชายปราโมทย์ บัวหนู   
 เด็กชายไผ่ แก้วขวัญ   
 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เทพรักษ์   
 เด็กชายมนูญศักดื บุญยอด   
 เด็กชายวัชรินทร์ ยอเล๊าะ   
 เด็กชายล่าโรจน์ แก้วมาก   
 เด็กชายอนันต์ หล าโอ๊ะ   
 เด็กชายศักดา มาเด็น    
 เด็กหญิงสุริยา หมัดหนิ   
 เด็กชายเอกราช เกื้อเกตุ   
 เด็กชายสุทธิเดช สายทอง   
 เด็กหญิงนิภาพร พรมจันทร์   
 เด็กหญิงจิตติมา หะเต๊ะ   
 เด็กหญิงนันทยา บุญแก้ว   
 เด็กหญิงซอนดา สูหมัน   
 เด็กหญิงจารุณี หนุหมะ   
 เด็กหญิงฉ่ารีเฝ๊าะ  ล่าเม๊าะ   
 เดก็หญิงลดาวัลย์ แล๊ะจิ   
 เด็กหญิงเกศหนา หมานหวี   
 เด็กหญิงอนันธิตา เอียดบัวขวัญ   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงอรุณรัตน์ คงทอง   
 เด็กหญิงพรทิพย์ พุฒแก้ว   
 เด็กหญิงจีรวรรณ  พรุเพชรแก้ว   
 เด็กหญิงเพ็ญตระกานต์ พรหมทอง   
 เด็กชายวีระทัศน์ หมัดสอ   
 เด็กชายด ารงค์ ค าแก้ว   
 เด็กชายสรายุทธ  หมัดสอ   
 เด็กชายเจตสาฎา หลียอ   
 เด็กชายชัยยุทธ บุญรัตนะ   
 เด็กชายนรุตมา สุขศรี   
 เด็กชายมูหัมหมัดสุกรี โส๊ะเด็น   
 เด็กชายลิขิตร มณีไชย   
 เด็กชายสุชาติ ถิ่นนุ้ย   
 เด็กชายบันเทิง แก้วเพชร   
 เด็กชายวัลชัย แก้วอ่อน   
 เด็กชายนพดล แก้วสง่า   
 เด็กชายดลเล๊าะ ยีหมัด   
 เด็กชายสมชาย จันทร์เกื้อ   
 เด็กชายซารีฟ ยีบ่ากา   
 เด็กชายสภาพร เหล๊ะจิ   
 เด็กชายวรินทร์ พุฒทวี   
 เด็กชายอิสมะแอ หล าหละ   
 เด็กชายดลลาริ ฮะหมะ   
 เด็กชายยุธนา เส็มยามา   
 เด็กหญิงศศิธร  บุญทอง   
 เดก็หญิงนิติภาภรณ์ บุญอิน   
 เด็กหญิงสะปูรอ เหมต า   
 เด็กหญิงจรูญลักษณ์ เพชรพงษ์   
 เด็กหญิงฉ่าฝีด๊ะ มันหมัด   
 เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ทองด้วง   
 เด็กหญิงหับเส๊าะ สาหง่อย   
 เด็กหญิงผกา  จันทร์สุวรณ์   
 เด็กหญิงขวัญเรือน ชายนุ้ย   
 เด็กหญิงสุวรรณฑณา หมินเย๊าะ   
 เด็กหญิงกรรณิการ์ เหล็มเต๊ะ   
 เด็กหญิงสุชาดา บ ารุงเมือง   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงสุใหลยา เอียดหวัง   
 เด็กหญิงสะอุรี หนิบู   
 เด็กหญิงจุไรวรรณ  เพชรมณี   
 เด็กหญิงคนึงนิตย์ ดวงแก้ว   
 เด็กหญิงดาเนียร โส๊ะหาบ   
 เด็กหญิงพนิดา หวังงหร๊ะ   
 เด็กหญิงมลฤดี ชายนุ้ย   
 เด็กหญิงจตราภรณ์ อ่อนต า   
 เด็กหญิงนากีเร๊าะ เหมหวัง   
 เด็กหญิงชนิดา หมัดอาด า   
 เด็กชายนิเวส ราชช ารอง   
 เด็กชายโกเมน หนิเหม   
 เด็กชายอุดร ขาวพรม   
 เด็กชายเสกสรร เสือโรจน์   
 เด็กชายอดศักดิ์ วรรณศรี   
 เด็กชายอิสมะแอ หลีเต๊ะ   
 เดก็ชายประชาพร หมัดหลี   
 เด็กชายนิกร หมัดหร๊ะ   
 เด็กชายสุธี ไชยอินทร์   
 เด็กชายสาโรจน์ เหล็มหมาน   
 เด็กชายสุริยา หวันมูสอ   
 เด็กชายยงยุทธ จันทรสง่า   
 เด็กชายปรัชญา สมบัติแก้ว   
 เด็กชายสานนท์ พุ่มเฉิดจันท์   
 เด็กชายราชศักดิ์ ชายพรม   
 เด็กชายชานนท์ บุญรอด   
 เด็กชายศักรินทร์ รัตนะ   
 เด็กชายสราวุฒ บุดด า   
 เด็กชายธีรยุทธ บุญยอด   
 เด็กชายสมศร ทองศรีแก้ว   
 เด็กชายไพฑูรย์ กิ้มเส้ง   
 เด็กชายสุภชัย พรหมณี   
 เด็กชายก่อเหลค เหะเหร็ม   
 เด็กชายส าราญ สุวรรมะโร   
 เด้กหญิงกิตติยา สิงห์พรหม   
 เด็กเหญิงจิราภรณ์ ทองนวล   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กหญิงสุพรรณี วิลมิตนันทน์   
 เด็กหญิงจุฑาทิตย์ ค าจันแก้ว   
 เด็กหญิงธาดาวรรณ สุขนุ้ย   
 เด็กหญิงอัญชวีรัตน์ ธงไชย   
 เด็กหญิงกาญจนา ชุมรัตน์   
 เด็กหญิงรวิวรรณ นะแก้ว   
 เด็กหญิงสุณีย์ หมัดสอ   
 เด็กหญิงสุไรด้า หมัดหลี   
 เด็กหญิงธัญญพร แก้วค า   
 เด็กหญิงซากีเร๊าะ หัดคง   
 เด็กหญิงธิติมา แก้วสุวรรณ์   
 เด็กหญิงโสพิศ  ษรประสิทธิ์   
 เด็กหญิงจรรยาพร ศรีคงทอง   
 เด็กชายประยง หวุ่นจันทร์   
 เด็กชายทักษิณ รสิตานนท์   
 เด็กชายธีระวุฒิ  ด าสุขแก้ว   
 เด็กชายสุนันท์ หมะขะเหร็ม    
 เด็กชายดีอมบี โส๊ะเหม   
 เด็กชายยามารูดีน สมะดอเล๊าะ   
 เด็กชายวิทยา อ่อนทอง   
 เด็กชายโอด หวังด า   
 เด็กชายธวัชชัย ปรีชา   
 เด็กชายอารีย์ หมันหลี   
 เด็กชายเอกชาติ เพชรรัตน์   
 เด็กชายไพซาน หนิเร่   
 เด็กชายอนุวัฒน์ หมะหนอ   
 เดก็ชายศุภชัย หวันยีเอ   
 เด็กชายอภิชาติ ขุนทอง   
 เด็กชายอนันต์ แล๊ะจิ   
 เด็กชายจรัส บัวทอง   
 เด็กชายเอกราช  สาเร๊าะ   
 เด็กชายเรืองชัย รัตนวรรณชัย   
 เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ลิ่ม   
 เด็กชายดนัย แปลงสกี   
 เด็กชายรัฐไกร ปิ่นมณี   
 เด็กชายพีระยุทธ เพชรสุวรรณ   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายปานจิตร แก้วเพชร   
 เด็กชายสราวุธ บริพันธ์   
 เด็กชายสมชาย ทองเจริญ   
 เด็กชายวิชิต  ปลอดภัย   
 เด็กชายกีฬา ช านาญวารี   
 เด็กชายนูรูดิ้น สาแล๊ะ   
 เด็กชายลิขิต พุฒนุ้ย   
 เด็กชายจุฑามาศ ไวยรัตน์   
 เด็กหญิงจงดี เหมแก้ว   
 เด็กหญิงจนัทิมา ทองนุ่น   
 เด็กหญิงจินดาพร เกื้อสกูล   
 เด็กหญิงศศิประภา ทองค า   
 เด็กหญิงสอเฝี๊ยะ เหมหล า   
 เด็กหญิงวิไลพร โด่หลี   
 เด็กหญิงประไพ ขุนเพ็ชร   
 เด็กหญิงไหวเย๊าะ มะหงีเร๊ะ   
 เด็กหญิงพิณทุมาศ ขวัญทอง   
 เด็กหญิงสุธีรา ทองนุ้ย   
 เด็กชายอภิชาติ ชายทอง   
 เด็กชายวิทยา ศรีขวัญ   
 เด็กชายสุริยา ฝอยทอง   
 เด็กชายอนุวัต แดงทอง   
 เด็กชายนัตพงค์ เอียดแก้ว   
 เด็กชายอนุษ์  สิงห์พรหม   
 เด็กชายสรรเสริญ แซ่อ้ิว   
 เด็กชายทรงยศ ก่อไวทยเจตน์   
 เด็กชายด ารงเกียรติ อินทะจันทร์   
 เด็กชายสาธร แก้วทอง   
 นายดนหมัดสารี  เส็นหลี   
 เด็กชายสมศักดิ์ หล ายี   
 เด็กชายสะอารีย์ หมันหลี   
 เด็กชายอิบรอเหม กาโฮง   
 เด็กชายศักดิ์กริยา บูดี   
 เด็กชายเอกศักดิ์  เตะอาด   
 เด็กชายอรณพ อะเหล็ม   
 เด็กชายชูเกียรติ ฆังสุวรรณ   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เดก็ชายสุชา แก่นเพชร    
 เด็กชายสมชาย  ราหนิ   
 เด็กชายบุญยา ยามา   
 เด้กชายอาลาวี มะประสทธิ์   
 เด็กหญิงนูรีหยัด หนิเหม   
 เด็กหญิงนาฏนดา ก าลังเกื้อ   
 เด็กหญิงภรณี หนอนไม้   
 เด็หญิงสุวิตา สุวรรณะ   
 เด็กหญิงวาริณดา หมัดเจริญ   
 เด็กหญิงอ าภา อิบู   
 เด็กหญิงรจนา มุสิกเกษม   
 เด็กหญิงอุไมมูเหน๊ะ  หมิแอ   
 เด็กหญิงอุมาพร พรุเพชรแก้ว   
 เด็กหญิงยุวเรศ เพ็ชรภัคดี   
 เด็กหญิวดวงพร อนันตพันธ์   
 เด็กหญิงธนิดา แก้วทอง   
 เด็กหญิงถวิลจิต แก้วสุข   
 เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีมณี   
 เด็กหญิงปัทมวรรณ ราชแก้ว   
 เด็กหญิงไลลา หัสต า   
 เด้กหญิงก่อน๊ะ  หล าเก็ม   
 เด็กหญิงเกศสุดา ล่าเม๊าะ   
 เด็กหญิงแอนจิราห์ เส็นอุมา   
 เด็กชายศักดิ์ดา มะสะอะ   
 เด็กชายพรชัย พรหมศรี   
 เด็กชายสุรดิลก กาญจนดิลก   
 เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วมณี   
 เด็กชายสุทัศน์ อ่อนพุทธา   
 เด็กชายดิเรก  หมัดยะมา   
 เด็กชายดอเล๊าะ บ่อเตย   
 เด็กชายมหิดล หีมหวัง   
 เด็กชายสอลสหุดดิน หมัดเหม   
 เด็กชายกมล บูเอียด   
 เด็กชายกฤษกร จุลิวัลลี   
 เด็กชายสมหวัง ร่าหนิ   
 เด็กชายดนขรีม โด่หลี   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
 เด็กชายสุธี สอบอม   
 เด็กชายฝา เหล็มล่อ   
    
    
    
    
    
    

 

 


