
ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์ 

รุ่นที่ 17 เข้าเรียนปีการศึกษา 2537 

 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 เด็กชายไชยยันต์ แก้วทอง   
2 เด็กชายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ   
3 เด็กชายปัญญา หมะหมีน   
4 เด็กชายธีรพงษ์ สิงหยก   
5 เด็กหญิงเสาวนีย์  คงยุนุ่ย   
6 เด็กชายวรกิจ นิมิตานันท์   
7 เด็กชายสุเชษฐ ยีรัน   
8 เด็กชายปิโยรส รัตนชล   
9 เด็กชายประทีป พรุเพชรแก้ว   

10 เด็กชายเกษม โต๊ะบ่าเหม   
11 เด็กชายอิสมาแอล หมานยอ   
12 เด็กชายทวีศักดิ์ จันทนะการ   
13 เด็กชายบัญชา เส็นสอ   
14 เด็กชายปราโมทย์ บัวหนู   
15 เด็กชายไผ่ แก้วขวัญ   
16 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เทพรักษ์   
17 เด็กชายมนูญศักดื บุญยอด   
18 เด็กชายวัชรินทร์ ยอเล๊าะ   
19 เด็กชายล่าโรจน์ แก้วมาก   
20 เด็กชายอนันต์ หล าโอ๊ะ   
21 เด็กชายศักดา มาเด็น    
22 เด็กหญิงสุริยา หมัดหนิ   
23 เด็กชายเอกราช เกื้อเกตุ   
24 เด็กชายสุทธิเดช สายทอง   
25 เด็กหญงินิภาพร พรมจันทร์   
26 เด็กหญิงจิตติมา หะเต๊ะ   
27 เด็กหญิงนันทยา บุญแก้ว   
28 เด็กหญิงซอนดา สูหมัน   
29 เด็กหญิงจารุณี หนุหมะ   
30 เด็กหญิงฉ่ารีเฝ๊าะ  ล่าเม๊าะ   
31 เด็กหญิงลดาวัลย์ แล๊ะจิ   
32 เด็กหญิงเกศหนา หมานหวี   
33 เด็กหญิงอนันธิตา เอียดบัวขวัญ   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
34 เด็กหญงิอรุณรัตน์ คงทอง   
35 เด็กหญิงพรทิพย์ พุฒแก้ว   
36 เด็กหญิงจีรวรรณ  พรุเพชรแก้ว   
37 เด็กหญิงเพ็ญตระกานต์ พรหมทอง   
38 เด็กชายวีระทัศน์ หมัดสอ   
39 เด็กชายด ารงค์ ค าแก้ว   
40 เด็กชายสรายุทธ  หมัดสอ   
41 เด็กชายเจตสาฎา หลียอ   
42 เด็กชายชัยยุทธ บุญรัตนะ   
43 เด็กชายนรุตมา สุขศรี   
44 เด็กชายมูหัมหมัดสุกรี โส๊ะเด็น   
45 เด็กชายลิขิตร มณีไชย   
46 เด็กชายสุชาติ ถิ่นนุ้ย   
47 เด็กชายบันเทิง แก้วเพชร   
48 เด็กชายวัลชัย แก้วอ่อน   
49 เด็กชายนพดล แก้วสง่า   
50 เด็กชายดลเล๊าะ ยีหมัด   
51 เด็กชายสมชาย จันทร์เกื้อ   
52 เด็กชายซารีฟ ยีบ่ากา   
53 เด็กชายสภาพร เหล๊ะจิ   
54 เด็กชายวรินทร์ พุฒทวี   
55 เด็กชายอิสมะแอ หล าหละ   
56 เด็กชายดลลาริ ฮะหมะ   
57 เด็กชายยุธนา เส็มยามา   
58 เด็กหญิงศศิธร  บุญทอง   
59 เด็กหญิงนิติภาภรณ์ บุญอิน   
60 เด็กหญิงสะปูรอ เหมต า   
61 เด็กหญิงจรูญลักษณ์ เพชรพงษ์   
62 เด็กหญิงฉ่าฝีด๊ะ มันหมัด   
63 เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ทองด้วง   
64 เด็กหญิงหับเส๊าะ สาหง่อย   
65 เด็กหญิงผกา  จันทร์สุวรณ์   
66 เด็กหญิงขวัญเรือน ชายนุ้ย   
67 เด็กหญิงสุวรรณฑณา หมินเย๊าะ   
68 เด็กหญิงกรรณิการ์ เหล็มเต๊ะ   
69 เด็กหญิงสุชาดา บ ารุงเมือง   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
70 เด็กหญิงสุใหลยา เอียดหวัง   
71 เด็กหญิงสะอุรี หนิบู   
72 เด็กหญิงจุไรวรรณ  เพชรมณี   
73 เด็กหญิงคนึงนิตย์ ดวงแก้ว   
74 เด็กหญิงดาเนียร โส๊ะหาบ   
75 เด็กหญิงพนิดา หวังงหร๊ะ   
76 เด็กหญิงมลฤดี ชายนุ้ย   
77 เด็กหญิงจตราภรณ์ อ่อนต า   
78 เด็กหญิงนากีเร๊าะ เหมหวัง   
79 เด็กหญิงชนิดา หมัดอาด า   
80 เด็กชายนิเวส ราชช ารอง   
81 เด็กชายโกเมน หนิเหม   
82 เด็กชายอุดร ขาวพรม   
83 เด็กชายเสกสรร เสือโรจน์   
84 เด็กชายอดศักดิ์ วรรณศรี   
85 เด็กชายอิสมะแอ หลีเต๊ะ   
86 เด็กชายประชาพร หมัดหลี   
87 เด็กชายนิกร หมัดหร๊ะ   
88 เด็กชายสุธี ไชยอินทร์   
89 เด็กชายสาโรจน์ เหล็มหมาน   
90 เด็กชายสุริยา หวันมูสอ   
91 เด็กชายยงยุทธ จันทรสง่า   
92 เด็กชายปรัชญา สมบัติแก้ว   
93 เด็กชายสานนท์ พุ่มเฉิดจันท์   
94 เด็กชายราชศักดิ์ ชายพรม   
95 เด็กชายชานนท์ บุญรอด   
96 เด็กชายศักรินทร์ รัตนะ   
97 เด็กชายสราวุฒ บุดด า   
98 เด็กชายธีรยุทธ บุญยอด   
99 เด็กชายสมศร ทองศรีแก้ว   

100 เด็กชายไพฑูรย์ กิ้มเส้ง   
101 เด็กชายสุภชัย พรหมณี   
102 เด็กชายก่อเหลค เหะเหร็ม   
103 เด็กชายส าราญ สุวรรมะโร   
104 เด้กหญิงกิตติยา สิงห์พรหม   
105 เด็กเหญิงจิราภรณ์ ทองนวล   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
106 เด็กหญิงสุพรรณี วิลมิตนันทน์   
107 เด็กหญิงจุฑาทิตย์ ค าจันแก้ว   
108 เด็กหญิงธาดาวรรณ สุขนุ้ย   
109 เด็กหญิงอัญชวีรัตน์ ธงไชย   
110 เด็กหญิงกาญจนา ชุมรัตน์   
111 เด็กหญิงรวิวรรณ นะแก้ว   
112 เด็กหญิงสุณีย์ หมัดสอ   
113 เด็กหญิงสุไรด้า หมัดหลี   
114 เด็กหญิงธัญญพร แก้วค า   
115 เด็กหญิงซากีเร๊าะ หัดคง   
116 เด็กหญิงธิติมา แก้วสุวรรณ์   
117 เด็กหญิงโสพิศ  ษรประสิทธิ์   
118 เด็กหญิงจรรยาพร ศรีคงทอง   
119 เด็กชายประยง หวุ่นจันทร์   
120 เด็กชายทักษิณ รสิตานนท์   
121 เด็กชายธีระวุฒิ  ด าสุขแก้ว   
122 เด็กชายสุนันท์ หมะขะเหร็ม    
123 เด็กชายดีอมบี โส๊ะเหม   
124 เด็กชายยามารูดีน สมะดอเล๊าะ   
125 เด็กชายวิทยา อ่อนทอง   
126 เด็กชายโอด หวังด า   
127 เด็กชายธวัชชัย ปรีชา   
128 เด็กชายอารีย์ หมันหลี   
129 เด็กชายเอกชาติ เพชรรัตน์   
130 เด็กชายไพซาน หนิเร่   
131 เด็กชายอนุวัฒน์ หมะหนอ   
132 เด็กชายศุภชัย หวันยีเอ   
133 เด็กชายอภิชาติ ขุนทอง   
134 เด็กชายอนันต์ แล๊ะจิ   
135 เด็กชายจรัส บัวทอง   
136 เด็กชายเอกราช  สาเร๊าะ   
137 เด็กชายเรืองชัย รัตนวรรณชัย   
138 เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ลิ่ม   
139 เด็กชายดนัย แปลงสกี   
140 เด็กชายรัฐไกร ปิ่นมณี   
141 เด็กชายพีระยุทธ เพชรสุวรรณ   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
142 เด็กชายปานจิตร แก้วเพชร   
143 เด็กชายสราวุธ บริพันธ์   
144 เด็กชายสมชาย ทองเจริญ   
145 เดก็ชายวิชิต  ปลอดภัย   
146 เด็กชายกีฬา ช านาญวารี   
147 เด็กชายนูรูดิ้น สาแล๊ะ   
148 เด็กชายลิขิต พุฒนุ้ย   
149 เด็กชายจุฑามาศ ไวยรัตน์   
150 เด็กหญิงจงดี เหมแก้ว   
151 เด็กหญิงจันทิมา ทองนุ่น   
152 เด็กหญิงจินดาพร เกื้อสกูล   
153 เด็กหญิงศศิประภา ทองค า   
154 เด็กหญิงสอเฝี๊ยะ เหมหล า   
155 เด็กหญิงวิไลพร โด่หลี   
156 เด็กหญิงประไพ ขุนเพ็ชร   
157 เด็กหญิงไหวเย๊าะ มะหงีเร๊ะ   
158 เด็กหญิงพิณทุมาศ ขวัญทอง   
159 เด็กหญิงสุธีรา ทองนุ้ย   
160 เด็กชายอภิชาติ ชายทอง   
161 เด็กชายวิทยา ศรีขวัญ   
162 เด็กชายสุริยา ฝอยทอง   
163 เด็กชายอนุวัต แดงทอง   
164 เด็กชายนัตพงค์ เอียดแก้ว   
165 เด็กชายอนุษ์  สิงห์พรหม   
166 เด็กชายสรรเสริญ แซ่อ้ิว   
167 เด็กชายทรงยศ ก่อไวทยเจตน์   
168 เด็กชายด ารงเกียรติ อินทะจันทร์   
169 เด็กชายสาธร แก้วทอง   
170 นายดนหมัดสารี  เส็นหลี   
171 เด็กชายสมศักดิ์ หล ายี   
172 เด็กชายสะอารีย์ หมันหลี   
173 เด็กชายอิบรอเหม กาโฮง   
174 เด็กชายศักดิ์กริยา บูดี   
175 เด็กชายเอกศักดิ์  เตะอาด   
176 เด็กชายอรณพ อะเหล็ม   
177 เด็กชายชูเกียรติ ฆังสุวรรณ   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
178 เดก็ชายสุชา แก่นเพชร    
179 เด็กชายสมชาย  ราหนิ   
180 เด็กชายบุญยา ยามา   
181 เด้กชายอาลาวี มะประสทธิ์   
182 เด็กหญิงนูรีหยัด หนิเหม   
183 เด็กหญิงนาฏนดา ก าลังเกื้อ   
184 เด็กหญิงภรณี หนอนไม้   
185 เด็หญิงสุวิตา สุวรรณะ   
186 เด็กหญิงวาริณดา หมัดเจริญ   
187 เด็กหญิงอ าภา อิบู   
188 เด็กหญิงรจนา มุสิกเกษม   
189 เด็กหญิงอุไมมูเหน๊ะ  หมิแอ   
190 เด็กหญิงอุมาพร พรุเพชรแก้ว   
191 เด็กหญิงยุวเรศ เพ็ชรภัคดี   
192 เด็กหญิวดวงพร อนันตพันธ์   
193 เด็กหญิงธนิดา แก้วทอง   
194 เด็กหญิงถวิลจิต แก้วสุข   
195 เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีมณี   
196 เด็กหญิงปัทมวรรณ ราชแก้ว   
197 เด็กหญิงไลลา หัสต า   
198 เด้กหญิงก่อน๊ะ  หล าเก็ม   
199 เด็กหญิงเกศสุดา ล่าเม๊าะ   
200 เด็กหญิงแอนจิราห์ เส็นอุมา   
201 เดก็ชายศักดิ์ดา มะสะอะ   
202 เด็กชายพรชัย พรหมศรี   
203 เด็กชายสุรดิลก กาญจนดิลก   
204 เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วมณี   
205 เด็กชายสุทัศน์ อ่อนพุทธา   
206 เด็กชายดิเรก  หมัดยะมา   
207 เด็กชายดอเล๊าะ บ่อเตย   
208 เด็กชายมหิดล หีมหวัง   
209 เด็กชายสอลสหุดดิน หมัดเหม   
210 เด็กชายกมล บูเอียด   
211 เด็กชายกฤษกร จุลิวัลลี   
212 เด็กชายสมหวัง ร่าหนิ   
213 เด็กชายดนขรีม โด่หลี   



 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
214 เด็กชายสุธี สอบอม   
215 เด็กชายฝา เหล็มล่อ   

 


