ประกาศสานักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า
เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561
......................................................................
ตามที่ สานักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดาเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32 ซึ่งมีเยาวชนที่
พลาดโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจานวนมาก นั้น
สาหรับการดาเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 สานักงานโครงการฯ
จะจัดกิจกรรมในห้วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2561 ระยะเวลาประมาณ 30 วัน จึงให้เยาวชนที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการฯ ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ แจ้งความจานงเข้า
ร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 33 ทาง gg.gg/reg-sanjai33 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
2. ให้เยาวชนชาย, หญิงที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ (ยกเว้นอิสลาม) แจ้งความจานงเข้าร่วม
โครงการฯ รุ่นที่ 33 ทาง gg.gg/reg-sanjai33 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 อายุ 15 – 19 ปี
2.2 มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ 4 อาเภอของสงขลา (เทพา,
จะนะ, นาทวี และสะบ้าย้อย)
2.3. กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ 4 อาเภอของสงขลา (เทพา, จะนะ,
นาทวี และสะบ้าย้อย)
ทั้งนี้ ให้เยาวชนที่แสดงความจานงติดตามรายละเอียดการดาเนินโครงการฯและวิธีปฏิบัติทาง
sanjaithai.sbpac.go.th, ทางเพจสานักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า ซึ่งสานักงานจะได้แจ้งให้
ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ร้อยโท
(วรัญญู วงศ์สุวรรณ)
หัวหน้าสานักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า
สานักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า ศอ.บต.
โทร./โทรสาร 073 – 274642, 088-2551035
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บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซูใบด๊ะห์ ยูโซะ
นางสาวซูไมยะห์ เจะเลาะ
นางสาวนิรุซนา ดอเลาะ
นางสาวนัสรีณี มะมิง
นางสาวนัสรีน เจะรอจิ
นางสาวนูรียะห์ เจ๊ะดาโอะ
นางสาวแวนูรยานา แวหลง
นางสาวซาฟีเราะห์ สาเฮาะ
นางสาวนัซริน เจะยะปาร์
นางสาวนูรียา จารง
นางสาวนินัซรีน ยูโซ๊ะ
นางสาวมาเรียม มีนา
นางสาวยัสมีน มูเล็ง
นางสาวอาแอเสาะ สะมาแอ
นายคุณาพัฒน์ ภูแ่ ก่วเผือก
นายอิสมาแอ สะดียามู
นายอัซรี ยูโซะ
นายซูเฟียน ดานียาล
นายนูรอาลาวี สะอิ
นายแวอูเซ็ง สนิ






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรเเละประมงปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรเเละประมงปัตตานี
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนศาสนูปถัมถ์
ร.ร.มุสลิมพัฒนาศาสตร์
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล

ปัตตานี 9/5 ม.3 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 3/24 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 15 ม.2 ต.รูสะมิเเล อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 60/3 ม.1 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 75/2 ม.2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 15/1 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 11/8 ม.1 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 66 ม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 93/25 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 21 ม.3 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 21/2 ม.3 ต.ตะลุโบ๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 49/3 ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 47 ม.7 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 69 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 10/1 ม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 59/11 ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 72/32 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 2/3 ม.4 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 31/2 ม.6 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 28/8 ม.1 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
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เบอร์โทร
089-8799982
093-6159702
093-6495633
098-7089032
098-0807567
098-2317944
088-3923191
087-3677497
093-6587564
098-0625547
093-2929076
098-0646021
092-4178916
081-1896073
096-0609585
061-7703995
061-1941827
098-709314
098-7400390
082-2909337
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บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายวัจดีย์ เจะแวมาแจ
นายอัรฟาลร์ ซีเดะ
นายอันวา อาแว
นายอัฟนาน เจะอุบง
นายนอามาน เจะซู
นายฮาบีบ เเวดาเเม
นางสาวอาตีตา ยือลาแป
นางสาวนูรีตา หะยียามา
นางสาวแวอารีนีย์ หะยีมะลี
นางสาวอัสรีนา กะลูแป
นางสาวอัสมา ตาเหร์
นางสาวอัมนี เจะมะ
นางสาวซารีนา กาโฮง
นางสาวสุไรยะห์ หะยีอาแว
นางสาวอาฟียะห์ หลาบาหลี
นางสาวนัสรียา นิสนิ
นางสาวรอฮานิง ตาเละ
นางสาวนูรไลลา แบปาซา
นางสาวฟารีดา เจะและ
นางสาวนิฟิตรียา นิเฮาะ






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

ร.ร.ดรุณวิทยา
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
มุสลิมพัฒนศาสตร์
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา

ปัตตานี 20/38 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 3/3 ม.4 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 37/2 ม.4 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 61/2 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 6/11 ม.2 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 30/3 ม.3 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 59/1 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 7/6 ม.3 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 73 ม.3 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 18 ม.3 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 5 ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 43 ม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 4/1 ม.6 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 13/6 ม.5 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 5/5 ม.5 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 12 ม.3 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 51/1 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 34/1 ม.5 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี 28/2 ม.7 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
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เบอร์โทร
082-8229929
063-5823302
098-0280600
089-2342892
092-5658183
098-0718262
062-2059103
089-8267819
081-3888427
091-6437412
061-6570826
064-8103375
093-7343940
085-6732455
061-3733185
093-7317655
093-695504
094-9748946
092-4120455
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ลาดับ
41
42
43
44
45
46

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรียะห์ มะเเซ
นางสาวสุวัยดา มามะ
นางสาวฮุสนา บากา
นายอิรฟาน มะรอแม
นางสาวอริส สาและ
นางสาวอาอีเสาะห์ มามุอุมา








อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
ร.ร.พัฒนาอิสลาม

ปัตตานี 21/8 ม.9 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 16/4 ม.4 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 21/2 ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 74 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 30/5 ถ.ยะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ปัตตานี ๕๓/๑ ม.6 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
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เบอร์โทร
098-7035846
084-3968559
098-0326649
093-7362796
091-3141639
065-0532776
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บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอสายบุรี
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอัฟนาน มะยะเด็ง
นางสาวฮานีนี หะยีเจ๊ะเต๊ะ
นายพิรมาน นิสาแย
นายนิยูโซ๊ะ ต่วนหนิโด
นางสาวมูรณี หะมะ
นางสาวนาซูฮา ยูโซะ
นางสาวอินตีซาน อารง
นางสาวอานียัน ราแดง
นางสาวยุซมาร์ เจ๊ะเต๊ะ
นางสาวยัสมิน หวังเอียด
นางสาวฟิตรี ยาเล
นางสาวอามีน๊ะ หวังผล
นางสาวโซเฟีย หะแม
นางสาวนาฟีอา ดอเลาะ
นางสาวญาดา ศรีแก้ว
นางสาวพรพรรณ ยะพา
นางสาวซารียะห์ มูซอเลาะยา
นางสาวไฮฟะห์ เจะมุ
นางสาวฮารีซา อีลา
นางสาวซูอาดา ตือโละดิง






อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม











 พุทธ

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนศาสนศึกษา
โรงเรียนศาสนศึกษา
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ปัตตานี 3 ม.3 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 3 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 31 ม.2 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 93/9 ม.4 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 135 ม.7 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 118/1 ม.7 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 7 ถ.ทุง่ หวาย ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 146/1 ม.5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 103/1 ม.2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 31 ม.4 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 282 ม.2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 5/1 ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 109 ม.1 ต.ตะบิง้ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
ปัตตานี 133 ม.6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 11 ถ.สายบุรี ต.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 3/1 หมู่ที่ 9 ตาบลเตราะบอน
ปัตตานี 170 หมู่ที่ ๓ ตาบลบือเระ
ปัตตานี 80/4 หมู่ที่ ๖ ตาบลตะบิง้
ปัตตานี 71 หมู่ที่ 1 ตาบลบือเระ
ปัตตานี 2/1 หมู่ที่ ๑ ตาบลมะนังดาลา
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เบอร์โทร
098-0502744
063-0954173
099-6964734
098-0598013
061-2543956
098-3209307
098-0595942
098-7401328
098-0420474
081-2755292
062-9587293
063-5940317
063-0843491
098-0306724
093-6124986
089-9926833
080-0350108
065-0648183
089-8690344
080-7033044

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอสายบุรี
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซูรีนา เจะเงาะ
นางสาวฟัตมี ดอเลาะ
นางสาวมูนาเดีย อาลอาดัม
นางสาวซามีมี สารอเอง
นางสาวอัสหม๊ะ เวาะหะ
นายริซวัน วารีเฮง
นางสาวซัลมี ดือราแม
นางสาวอัยฟัต คาเดร์
นางสาวอัยฟัต คาเดร์
นางสาวอัยฟัต คาเดร์
นางสาวอัยฟัต คาเดร์
นางสาวอัยฟัต คาเดร์














อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนสามารถดีวิทยา
โรงเรียนสามารถดีวิทยา
โรงเรียนสามารถดีวิทยา
โรงเรียนสามารถดีวิทยา
โรงเรียนศาสน์ศึกษา
โรงเรียนศาสน์ศึกษา
โรงเรียนศาสน์ศึกษา
โรงเรียนสามารถดีวิทยา
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนราษฎประชานุเคราะห์

ปัตตานี 59 หมู่ที่ ๓ ตาบลเตราะบอน
ปัตตานี 39/3 หมู่ที่ 2 ตาบลกะดุนง
ปัตตานี 193/2 หมู่ที่ 3 ตาบลตะบิง้
ปัตตานี 83/3 หมู่ที่ 3 ตาบลตะบิง้
ปัตตานี 16/1 หมู่ที่ 9 ตาบลเตราะบอน
ปัตตานี 6 หมู่ที่ 7 ตาบลกะดุนง
ปัตตานี 28 หมู่ที่ 3 ตาบลแป้น
ปัตตานี 92/1 หมู่ที่ 7 ตาบลปะเสยะวอ
ปัตตานี 59 หมู่ที่ 5 ตาบลเตราะบอน
ปัตตานี 34/10 ถ.กระจูด ต.ตะลุบัน
ปัตตานี 58 ถ.โรงพยาบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 13/1 หมูที่ 2 ตาบลตะบิง้
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เบอร์โทร
093-6969881
080-8651060
080-7042976
080-7022659
084-5615412
098-0579640
089-8782213
086-2872814
086-2955829
093-6369036
080-8736438

-

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอหนองจิก
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวรุสณี หะยียูโซ๊ะ
นายไซฟูล ปะจูกูเล็ง
นายอิบรอฮิม แยนา
นางสาวฟิรเดาร์ เจะสะแม
นางสาวนูรไอนี เจะหลง
นางสาวปธมาวาตี เตะแต
นางสาวนาอีมะห์ สาเมาะ
นางสาวอารีซะห์ เจะเนาะ
นางสาวสุไรนี วาเด็ง
นางสาวแวพิรเดาร์ ยูโซะ
นางสาวฮัสณี ดอเลาะ
นางสาวซูไฮลา สิเดะ
นางสาวนูรอานีซา ยูโซะ
นางสาวสุวายบะห์ จิตอสอ
นายอับดุล อามะ
นายมูฮาหมัดอามัน อาแวกือจิ
นางสาวซูรายา สาเหาะ
นางสาวนูรีมา คาเดร์
น.ส.คอดียะห์ วานิ





















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนพัฒนาอิสลาม
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
โรงเรียนศาสน์สามัคคี
โรงเรียนศาสน์สามัคคี
โรงเรียนประตูโพธ์วิทยา
โรงเรียนประตูโพธ์วิทยา
โรงเรียนประตูโพธ์วิทยา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
ส่งเสริมอิสลามศึกษา
ยาบีบรรณวิทย์
มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
บากงพิทยา
บากงพิทยา
เตรียมศึกษาวิทยา
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
แม่ลานวิทยา

ปัตตานี 46/2 ม.3 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 18 ม.5 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 94/2 ม.7 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 117/4 ม.6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 85 ม.6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 101/2 ม.1 ต.คอลอตันหยง อ.หนอง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 70 ม.1 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 51 ม.5 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 8 ม.3 ต.ท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ปัตตานี 16/2 ม.1 ต.ท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 49 ม.3 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ปัตตานี 67/2 ม.5 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 48 ม.5 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 78 ม.5 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 8/5 ม.1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 102 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 91/2 ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี 90/1 ม.1 ต.ท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปัตตานี ๕๔/๒ ม.๓ ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
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เบอร์โทร
061-0721346
098-6890982
086-2848348
097-1549383
061-2160191
098-0790595
093-7452822
093-7358590
093-5908133
093-5918204
089-3815267
061-2286094
086-4811126
061-3187713
063-0856324
062-5468809
093-6251191
098-4396524
๐๖๒-๒๒๖๙๓๓๐

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอยะหริ่ง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรฮัสลีนา เจะเฮง
นางสาวฮัปเซาะห์ กะจิ
นางสาวฮานีนี ดือราแม
นางสาวรูสมีณี เยะ
นางสาวฟาฎีละห์ กอแต
นางสาวกัรมี ลาเตะ
นางสาวตัสนิม เจะเยะ
นางสาวกามีละห์ สะดอ
นางสาวอาอีเสาะ ดอเลาะ
นางสาวแวนาซูฮา มามะ
นางสาวสุวรรณี แตลอแม็ง
นางสาวนาริสยา เบ็ญลาเซ็ง
นางสาวนิฟาติน เจ๊ะมะ
นางสาวโรสนา มะ
นางสาวซามีร่า แวเด็ง
นางสาวยามีละห์ อับดุลซอมะ
นางสาวนูรฮายาตี อาหะมะ
นางสาวซูไฮนุ นาแว
นางสาวนูรฮาฟีซา ดือเร๊ะ
นางสาวฟิรดาวน์ สามะ






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ปัตตานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนประตูโพธิว์ ิทยา
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนบุสตานุดดีน
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

ปัตตานี 1/8 ม.1 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 31 ม.3 ต.หนองเเรด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 116/5 ม.3 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 315/1 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 45/1 ม.5 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 49 ม.3 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ปัตตานี 146/5 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 36 ม.2 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ปัตตานี 76/1 ม.5 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 32/2 ม.2 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 87/1 ม.5 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 31/1 ม.5 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 110/1 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 54 ม.2 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ปัตตานี 55 ม.1 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 18-19 ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 11 ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ปัตตานี 121 ม.4 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 6 ม.3 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ปัตตานี 93 ม.5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

7/18

เบอร์โทร
087-2935436
065-0232242
093-7262145
093-6542601
062-2207065
065-0455438
088-3967931
093-6429376
065-0634570
064-7819312
089-8792565
088-7864505
061-2463321
091-6460492
092-4591815
088-7860938
093-7568323
063-1038248
063-0866391
073-466726

8/18

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอยะหริ่ง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม















นางสาวฟารีดา เจะเละ
นางสาวนูรยาห์ สาเมาะ
นางสาวฮามานี เจะหะ
นางสาวซอฟียะฮ์ สามะ
นางสาวซีตีนูรฟาญีลา หะยีเจ๊ะมะ

นางสาวฟาตอนะห์ โสะ
นางสาวมาเรียม สิเดะ
นางสาวอาตีกะ กาเจ
นางสาวอริศรา วานิ
นางสาวซอบารียะห์ วาเตะ
นางสาวอายีย๊ะ แมเร๊าะ
นางสาวเจะอาดีย๊ะ เจะมะ
นางสาวฟาระฮ ยูโซะ
นางสาวตัซนีม ดาแม
นายรีดูวัน ดอรอฮิง
นายอับดุลเลาะห์ ดาแม
นายวันเฟาวาซ แวสามะ
นางสาวรุสไมนี อูมา
นายเจ๊ะฮาคิม ยาลอ
นางสาวฮูดา แมะ








อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

บารุงอิสลาม
สุวรรณไพบูลย์
สุวรรณไพบูลย์
สุวรรณไพบูลย์
จงรักสัตย์วิทยา
พัฒนาอิสลาม
พัฒนาอิสลาม
ท่าข้ามวิทยาคาร
ท่าข้ามวิทยาคาร
ท่าข้ามวิทยาคาร
ท่าข้ามวิทยาคาร
มุสลิมพัฒนศาสตร์
มุสลิมพัฒนศาสตร์
มุสลิมพัฒนศาสตร์
สุวรรณไพบูลย์
สุวรรณไพบูลย์
สุวรรณไพบูลย์
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
โรงเรียนบารุงอิสลาม
มุสลิมพัฒนศาสตร์

ปัตตานี 330/11 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 5 ม.1 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 107/3ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 6/5 ม.1 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 339/2 ม.2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 43 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 49/3 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 76/1 ม.4 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 54/1 ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 122 ม.4 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 58 ม.4 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 310/2 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 195 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 195 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 19/1 ม.1 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 1/2 ม.2 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 54/1 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 25 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 18 ม.2 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 86/3 ม.1 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

8/18

เบอร์โทร
065-3814090
064-0308417
098-0351916
098-0379736
098-0373568
061-0902980
061-2238395
098-0342034
093-6630062
062-2089041
093-7345868
089-4646886
061-1793820
093-7345868
061-2412709
061-2158548
092-8491690
093-6761492
061-5700296
080-7105244

9/18

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอยะหริ่ง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

41 นางสาวมุนาห์ ดาหะมิ



อิสลาม เดชะปัตตนยานุกูล

ปัตตานี 146/19 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

9/18

เบอร์โทร
098-6718455

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอยะรัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซูมานี กายี
นางสาวลาตีฟะห์ ฮะซา
นางสาวรุสนา ดอนิ
นายอดิลัน เจะซู
นายอิบรอเฮง ลือมานะ
นางสาวกัลยา เจ๊ะเต๊ะ
นางสาวนาเดีย กูทา
นางสาวนาเดีย มุสตาฟา
นางสาวยาสมีน บือแน
นางสาวฟิตือเราะห์ บือแน
นางสาวอานีสา มูเซะ
นางสาวซุลฮา ยานยา
นางสาวซารีนา สามะ
นางสาวอามีเนาะ สะตา
นางสาวอาซียะ จิริติ
นางสาวดีนาร์ ดีโซะ
นางสาวอาดีดะห์ โต๊ะมาน
นางสาวอัสมะ บาเหะ
นางสาวกอมารีย์ กาซอ
น.ส.แวซง สาและ






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนประตูโพธิว์ ิทยา
โรงเรียนประตูโพธิว์ ิทยา
โรงเรียนเเสงธรรมศึกษาปัตตานี
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนราชประชานุเคาราะห์
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนประตูโพธิว์ ิทยา
โรงเรียนบารุงอิสลาม ปัตตานี
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
พัฒนาอิสลาม
ดารุลฮูดาวิทยา
อามานะวิทยา
รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ

10/18

เบอร์โทร

ปัตตานี 65 ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
098-6843260
ปัตตานี 7/1 ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
092-6649453
ปัตตานี 47/1 ม.2 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
093-6838010
ปัตตานี 5 ม.1 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
093-6159925
ปัตตานี 8 ม.1 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
080-7164285
ปัตตานี 110 ม.6 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 089-8779542
ปัตตานี 10/8 ม.1 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ปัตตานี 181 ม.4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 061-2319842
ปัตตานี 91 ม.6 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 093-7497674
ปัตตานี 47/3 ม.6 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 063-8184904
ปัตตานี 10/1 ม.1 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
087-8374611
ปัตตานี 6/1 ม.1 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
098-7079837
ปัตตานี 68/9 ม.2 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 098-4256071
ปัตตานี 21/1 ม.1 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 061-6382958
ปัตตานี 11 ม.4 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 086-4248501
ปัตตานี 3/4 ม.4 ยะรัง ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
063-1616779
ปัตตานี 9 ม.1 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
098-0696306
082-2655532
ปัตตานี 31/3 ม.1 ต.กอลา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
090-9503934
ปัตตานี 38/1 ม.4 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 59 ม.4 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอยะรัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

21 นางสาวปาวาตี สาเมาะ



อิสลาม สะนอพิทยาคม

ปัตตานี 1 ม.2 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

11/18

เบอร์โทร
063-0950843

12/18

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอโคกโพธิ์
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวคอลีเยาะห์ ปอสา
นางสาวซีตีนุรเดียนา อาลี
นางสาวโซฟีย๊ะ จินตรา
นางสาวนูรีซัน โตะ
นางสาวสุวรรณี หวังถึง
นางสาวอัสมาศ สามะ
นางสาวฮาลีมี แปะแนะ
นางสาวกัสตูรีย์ สาเมาะบาซา
นางสาวนิอัสมะ ยูโซะ
นางสาวรอยฮาน หะยียามา












อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔0ปัตตานี
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
มุสลิมพัฒนศาสตร์

ปัตตานี 2/10 ม.5 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 57/6 ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 36/1 ม.1 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 119/2 ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 83 ม.5 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 5/3 ม.4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 2/2 ม.2 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 2/4 ม.4 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 20/4 ม.3 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 93 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

12/18

เบอร์โทร
062-2087358
093-6852633
064-0429423
093-6084287
093-6612255
093-6749760
093-6672487
093-6142215
061-2216995
065-0640690

13/18

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอปะนาเระ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวฟาตีฮะห์ สาและ
นางสาวอัสมาณี ฮะ
นายอะมีน อาแว
นายอายูซา มะสีละ
นางสาวมาดีนา ซาแมง
นางสาวนินูรดา ซา
นางสาวฮัซวาน ดือเระ
นางสาวอรรณิสาห์ หะยีแยนา
นางสาวนูรซาฮีรา วานิ
นางสาวฮาสีฟะ เจะมุ
นางสาวอารีฟะ ดอเลาะ













อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

ปัตตานี 30 ม.3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 19/4 ม.3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 55 ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 49/1 ม.4 ต.ท่าน้า อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 46/3 ม.7 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 311/14 ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 108/3 ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 362/2 ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี ๑๐/๑ ม.๑ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี ๑๒๑/๗ ม.๕ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ปัตตานี ๒๑๔/๑ ม.๑ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
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เบอร์โทร
061-2162241
093-5937943
093-6837692
093-6024150
093-6719235
063-0980335
093-6657567
093-7429917
๐๙๐-๘๘๒๐๒๘๔
๐๙๘-๕๒๘๘๒๑๗
๐๙๘-๐๒๙๒๗๙๙

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอมายอ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนัยนา กาเดร์
นางสาวซูไรยา มะตาเยะ
นางสาวหุสนีดา เจะแม็ง
นางสาวซูรีนา ปาเนาะ
น.ส.นุรอาซีกีน มะลี
น.ส.นูรีฮัน มะอูเซ็ง
น.ส.อานีซะห์ วานิ
น.ส.รอกีเยาะ ดอเลาะ
น.ส.ซูนานี ดือราแม็ง
น.ส.ไลลา เป๊าะมะ
น.ส.นูรฮายาตี เจ๊ะมะมิง
น.ส.สารีตา เจะแห
น.ส.นาอีละฮ์ สาแม
น.ส.นูรฮายาตี วาเด็ง
น.ส.พาตีเมาะ เปาะแต
น.ส.รัสมี ดาแม็ง
น.ส.สูมัย แวกะจิ
น.ส.รุสนีตา อาแว
น.ส.ฮิกมะห์ เจะนะ
น.ส.มัสรีนี ปะเงาะ






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
รร.ศิริราษฎรสามัคคี
รร.ศิริราษฎรสามัคคี
รร.ดรุณวิทยา
รร.ดารุลฮูดาห์วิทยา
รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ
รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ
รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ
รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ
รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ
รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ
รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ
รร.ศิริราษฎรสามัคคี
รร.ศิริราษฎรสามัคคี
รร.ศิริราษฎรสามัคคี
รร.สามารถดีวิทยา
รร.ศาสน์อิสลาม

ปัตตานี 135/1 ม.5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 243/1 ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 53/1 ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
ปัตตานี 62/2 ม.2 ต.ลุโบ๊ะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 40/1 ม.2 ต.สะกา อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 69 ม.3 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 27/5 ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 60/1 ม.2 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 71/4 ม.5 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 43/6 ม.5 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 69/1 ม.8 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 64/4 ม.8 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 69 ม.8 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 43/9 ม.5 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 23/5 ม.8 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 34/1 ม.3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 54ม.2 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 70/1 ม.4 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 52/1 ม.3 ต.สะกา อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 37/1 ม.6 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
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เบอร์โทร
098-0621487
065-0350680
093-3751014
089-2992395
093-7474227
061-1931108
063-0764021
081-7985687
064-1722850
093-6327148
062-2173917
061-1247439
061-2563147
087-2885572
087-2953414
093-6865141
063-0607006
093-6913070
098-6313249
084-8554318

15/18

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอมายอ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

21 นางสาวมูนา กียะ
22 น.ส.ฮาลินนั อูมา




อิสลาม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
อิสลาม รร.ยุวอิลามวิทยามูลนิธิ

ปัตตานี 105/4 ม.3 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 76/2 ม.5 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

15/18

เบอร์โทร
061-1693754
093-7573002

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอทุ่งยางแดง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาวมุมีณาตน กือตุ
2 นางสาวอีรฮัม โตะเจะนิ
3 นายอิรฮัม ยูโซะ





อิสลาม โรงเรียนสายบุดีอิสลามวิทยา
อิสลาม โรงเรียนดารุลฮูดาห์ วิทยา
อิสลาม โรงเรียนศาลาฟี

16/18

เบอร์โทร

ปัตตานี 177 หมู่ที่ ต.ปากู อ.ทุง่ ยางแดง จ. ปัตตานี
086-2867645
ปัตตานี 68/2 หมู่ท5ี่ ต.น้าดา อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี 088-3967967
ปัตตานี 52/2 หมู่ที่ 1 ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี 089-8771800

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอไม้แก่น
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาวซูไรยา ยามา
2 นางสาวฟาติน แวหะยี
3 นางสาวบารีเราะห์ ซาแม





อิสลาม ตายุลอิสลาม
อิสลาม เจริญศาสตร์
อิสลาม เจริญศาสตร์

17/18

เบอร์โทร

ปัตตานี 63/5 ม.1 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
089-9103002
ปัตตานี 92 ม.4 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220 093-7347877
098-7095773
ปัตตานี 75/2 ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดปัตตานี อาเภอกะพ้อ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรตี สาแม
นางสาวนารีตา นิคง
นางสาวนาริตา สุพร
นายอัซมิน กะจิ
นางสาวนาอีมะห์ เจะแว
นางสาวรูซานา มะเซ็ง
นายวสันต์ ลาเต๊ะ
นายมูฮาหมัดนัสรี วานิ










อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรียนบารุงมุสลีมีน

ปัตตานี ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
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เบอร์โทร
๐๙๓-๖๙๔-๖๘๙๒
๐๙๘-๐๓๖-๕๘๗๗
๐๘๘-๔๘๘-๖๒๓๐
๐๙๕-๙๕๓-๒๘๔๔
๐๘๓-๓๙๗-๙๘๓๕
๐๖๓-๑๖๘-๓๔๒๓
๐๖๓-๐๙๗-๐๐๕๒
๐๙๓-๖๓๗-๘๖๐๕

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนัฐมล ลาเลียงพล
นางสาวนุชฮายาตี สาแม
นางสาวนูซีลา ดอเลาะ
นางสาววันอเฟียร์ แวมุสตอฟา
นายอาลิฟ สะมะแอ
นายฟารุก ดือราแม
นายอิรฟาน อาบู
นายฟุรกอน สะอี
นางสาวอัสนาวาตี อาบู
นางสาวฟาติน สามะ
นางสาวอัสราณี ฮีเล
นางสาวต่วนนูรอัยนี โต๊ะโซ๊ะ
นางสาวนูรฮูดา อาแซ็ง
นางสาวซูไฮนี เจะม๊ะ
นางสาวนูรีซัน ต่วนยี
นางสาวยาวาเฮร บือตง
นางสาวนูรปัทมา หะ
นางสาวฮัยฟา มามะ
นายสุลัยมัน มะลี
นางสาวซาฮาร่า เจ๊ะมะ






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติยะลา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
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25 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
80/6 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา
45/6 ม.1 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
145/7 ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

093-6769570

43/9 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

062-9926756

096-1751606
085-4568203
095-0131515

36/2 ม.7 ถ.ยะลา-รามัน ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 061-2286694
091-3132667
102/5 ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
098-0520765
5/9 ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
089-2988995
102 ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
093-1647279
43 ม.6 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
095-2412504
1137 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
57 ถ.จะปะกียาอุทิศ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 087-3972351
146/5 ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา 95000 061-3028552
083-1857591
58/185 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
065-5726700
56/25 ม.2 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
061-2085249
63/1 ม.2 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
062-2180978
52/9 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
080-7044610
97/12 ม.11 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
20/9 หมู่ที่ 7 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 086-3133417
102/5 หมู่ที่ 3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 098-0606863

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวรุสลีนา สะแต
นางสาวอนิสา มูดี
นางสาวอาซีกีน ตาเฮ
นางสาวปาวีณี อุซือมิ
นางสาวอิลฮัม กะโด
นางสาวอมาณี โตะกีเล
นางสาวบุสรอ บากา
นางสาวฟิตรีย์ อังคะรา
นางสาวสุนีย์ ตายี
นางสาวดามิยาอ์ มะหลี
นางสาวฟิรดาว จารู
นางสาวนูรฮานาน หามะบูเกะ
นางสาวนัจวา เซะแง
นางสาวนายูวา สาและ
นางสาวซูไรดา บาเหะ
นางสาวสาวานี เจะแห
นายอิทธิเดช ศรีแก้วอ่อน



















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
พุทธ

โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
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51/1 หมู่ที่ 3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-5954136
061-2193944
8/1 หมู่ที่ 1 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
33/4 หมู่ที่ 4 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-6545774
80/4 หมู่ที่ 1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-7598245
88/2 หมู่ที่ 5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-6961051
33/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 061-2076562
25/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 098-6971030
117 หมู่ที่ 5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-6698785
16/3 หมู่ที่ 3 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 092-4047438

12/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

062-0658942

120/1 หมู่ที่ 5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 061-6277794
42/2 หมู่ที่ 3 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-7456360
21/3 หมู่ที่ 3 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 092-5144917

8 ถ.สิโรรส 2 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
59/1 หมู่ที่ 2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
50/2 หมู่ที่ 2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
30/7 หมู่ที่ 4 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

081-0963642
087-8362707
062-2243937
080-7154088

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเบตง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรมี วานิ
นายธัญญารัตน์ สะอุ
นางสาวมัสตูรา ซียง
นางสาวยาวารีย์ กาแซ
นางสาวฟาตีมะห์ เจะแต
นายมูฮาหมัดซอบีรีน ดามะอู
นายมูฮัมหมัดอัศวาณ ดามะอู
นายชายทัศพล รอฮิม
นางสาวอามีรา บือราเฮง
นางสาวอานีซะห์ สะรี
นางสาวมาเรียม บือโต
นางสาวนิสรีน ตือราพอ
นางสาวฟาตีม๊ะ ตนหน
นางสาวชลญา สาแล๊ะ
นางสาวนาเดีย จะปะกิยา
นางสาวนลิน โซะ
นางสาวนูรีตา มะมิง
นายฮาฟีซี ลูแป
นายอารีฟีน นาระพอ





















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
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104/2 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
093-7235332
1 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
062-3814439
52 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 091-6457300
143 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 093-0350049
114 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 061-1864682
107 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
107/1 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 093-6652449
40/5 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
093-6401380
15/5 ม.4 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
064-6194904
47/11 ถ.กุนุงจนอง 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 063-9624718
36/13 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 084-7477652
427 ถ.สุขยางค์ ตเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
33 ถ.พัฒนา 3 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
093-4967126
4/9 ซ.2 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 093-6647595
30/10 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 061-2329212
67/1 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
061-2188760
66/1 ถ.กาแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
093-0381083
28/4 ถ.กุนุงจนอง 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 093-7572541
22/4 ม.2 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
061-2624708

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอยะหา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวฟิรดาว สามะยีงอ
นายมะโซฟี มูซอ
นายสุกรี ดือราแม
นายฟาดิล ดอคอ
นางสาวฮาฟีซา หมัดหมาน
นางสาวริสวารา อาแวบือซา
นางสาวมุมีนะห์ มะลี
นางสาวฟิรดาวส์ กาซอ
นางสาวนูรฮูดานี ดือมานิ๊
นางสาวนิปัทมา บาปู
นางสาวมูรานี อาบูวะ
นางสาวนาบีละห์ มามะ
นางสาวสีตีฮายา อาแว
นางสาวอานิซ เจ๊ะแวสนิ
นางสาวซูไฮลา ยะโก๊ะ
นางสาวซูไฮลา เซะมิง
นางสาวบัซลาฮ์ ยะมา
นายรุสลาน มะเก็ง
นายมุสลิม วาโด
นายชากิร เจะเลาะ






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนบุสตานุดดีน
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
โรงเรียนลาไพลศานติวิทย์
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนบารุงอิสลาม

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

11/1 ม.1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
156 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
101/3 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
134 ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
68/1 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
67 ม.4 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
15/4 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
2 ถ.ประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
26/1 ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
๓๙/๑ ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
12/2 ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
๕๗/๕ ม.1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
25/2 ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
๗๐/๒ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
๔๑/๑ ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
๒๑๕/๑ ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
135 ม.1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
29/1 ม.6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
98 ม.6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
๔๖/๖ ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

4/12

เบอร์โทร
061-2123207
062-7626120
095-2976118
091-8466342
063-0586471
092-7870586
064-2840937
091-6390907
087-0167972
๐๘๗-๓๒๔๕๒๘๐
๐๙๓-๙๘๓๔๙๓๕
๐๙๓-๗๓๖๗๕๓๖
๐๖๓-๕๘๖๗๘๙๗
๐๙๓-๗๗๑๖๘๔๙
๐๙๓-๗๖๙๕๘๔๓
๐๙๘-๗๑๐๕๔๖๒
๐๙๓-๗๓๔๘๔๐๘
๐๙๓-๖๔๐๘๐๓๕
๐๙๒-๓๖๕๕๓๕๒
๐๖๓-๘๘๑๒๕๕๖

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอยะหา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

21 นายอับดุลย์รอฟิส สามะ
22 นายวันฮาฟิต เจ๊ะและ




อิสลาม โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
อิสลาม สมบูรณ์ศาสน์

ยะลา 9/3 ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
ยะลา 41/2 ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

5/12

เบอร์โทร
๐๙๓-๑๘๔๘๖๑๓
091-8296829

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรีฮาน เจะโซ๊ะ
นางสาวนูรีฮัน สุลง
นายอัยดล มะเร๊ะ
นายมูฮัมมัดรอยาลี สามะ
นายอับดุลฮากีม ยามาสาเร๊ะ
นางสาวตอยีบะห์ หะ
นางสาวมารีซา หะลี
นางสาวซูไรยา มูดิง
นางสาวฟิรดาวส์ ปะต้อ
นางสาวฮาซามี สามะ
นางสาวนูรียา โดซารี
นางสาวอาซีกีน ซามะ
นายซูกอรนัย ดีแม
นางสาวสากีน๊ะ สาและ
นางสาวโอมี ยีมานี
นางสาวนาดียา นิติง
นางสาวซัยน๊ะ ซงตายา
นางสาวฟาตีมะห์ สามะ
นางสาวฮูซัยฟะห์ สามะอาลี
นางสาวยูลัยละห์ ดอรอแมง






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

9/7 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
103/3 ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
42/1 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
36 ม.3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
43/1 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
66 ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
25/2 ม.7 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
18/2 ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
3/4 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
9/2 ม.1 ต.กาลุปัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
80/3 ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
27-28 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
22/2 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
74/6 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
1/5 ม.5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
7 ม.1 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
57/2 ม.2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
49/2 ม.7 ต.เรียง อ.รามัน จ.ยะลา
99/1 ม.1 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
35/2 ม.5 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา

6/12

เบอร์โทร
098-0468232
093-6170403
062-4371776
089-8697220
093-7802898
080-8623121
062-2035319
093-6652611
061-1793208
061-2328890
093-7099528
086-0226365
083-3929978
080-7092436
065-3542067
093-7371109
061-1795371
084-8542901
080-8680556
086-2990403

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอาแอเสาะ โสะสาสู
นางสาวนิกฟาตีมะห์ วามะ
นางสาวอาซีเย๊าะ แมเร๊าะ
นางสาวนุรอาซีกีน กอตอ
นางสาวอารีณา โต๊ะซิ
นายพัดลี หะมะ
นางสาวสุไรลา เจ๊ะหะมะ









อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนบารุงศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนบารุงศาสน์วิทยา
โรงเรียนบารุงศาสน์วิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

56 ม.1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
106 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
5/6 ม.4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
144 ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
141 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
124/2 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
23/2 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
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เบอร์โทร
093-7745474
063-0679603
080-8637705
063-9285726
098-6796899
087-2974875
080-7073585

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอธารโต
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาวซูไวบะห์ แวบือราเฮง
2 นางสาวซูไรดา มามะ
3 นายซารีฟ ลาเต๊ะ





อิสลาม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
อิสลาม โรงเรียนตัสดีกียะห์
อิสลาม โรงเรียนอาลาวียะห์ วิทยา

8/12

เบอร์โทร

ยะลา 311/2 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 062-2023573
ยะลา 69/3 ม.6 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 089-8787517
065-3963683
ยะลา 3/1 ม.6 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอบันนังสตา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอัสมัน ลาเตะ
นางสาวซาบารีย๊ะ กาซอ
นางสาวมาดีน่า สาและ
นางสาวฮาลีนี ตาฮา
นางสาวนูรีมาน แงแวลี
นายอานัส หะยีตาเย๊ะ
นายซูไฮมี ยะโกะ
นายซัยดี บันดาร์
นางสาวมัซนิง สิเดะ
นางสาวซูไวบ๊ะ สะตีบือมะ
นางสาวนูรฟัชรี มะเด็ง
นางสาวรอซีตัน ดีแม็ง
นางสาวรอกีเยาะ วิง
นางสาวยุสรอนี มะเซ็ง
นางสาวอามีรา มูเซะ
นางสาวทัศนีม สาแมง
นายอามีน สามะ
นายวิชาญ สาและ
นายอันวา เตาะสาตู
นางสาวอามีเนาะ ซาซู






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
บันนังสตาวิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
ดารงวิทยา
บันนังสตาวิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
ดารงวิทยา
ดารงวิทยา
บารุงอิสลาม
ดารงวิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

9/12

เบอร์โทร

40/2 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
335/41 ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
098-7080719
307/5 ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 082-9944413

111 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
27 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
1 ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
189/4 ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
83/1 ม.10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
74 ม.2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
54 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
25 ม.7 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
22/2 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
54 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

093-6648211
089-9776155
093-1706002
093-6164981
085-6710074
088-3879108
098-2190328
095-7923904
084-7500716
083-1815373
061-2313691

254/2 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-6744140

156 ม.9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
305/2 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
159/2 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
153 ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
375 ม.3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

085-6881346
098-7211298
063-1011233
093-7801479
081-2757358

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอบันนังสตา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซาบารีนะห์ บุญฝาง
นางสาวสูไลละห์ ซา
นางสาวนาเดีย หลงลูวา
นางสาวฮามีเน๊าะ เจ๊ะอุบง
นางสาวรุซดาห์ ดือเร๊ะ
นางสาวนัสรีน ยาบา
นางสาวฟาฎีละห์ สาระ
นางสาวต่วนอุสนา นิปุเต๊ะ
นางสาวอาซียะห์ หะยีกุโน











อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

ดารงวิทยา
บันนังสตาวิทยา
บันนังสตาวิทยา
บันนังสตาวิทยา
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
ลาไพรศานติวิชย์
ลาไพรศานติวิชย์
ลาไพรศานติวิชย์
บันนังสตาวิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

150/1 ม.4 ต.ห้วยกระทิง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
26 ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
335/1 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
356/4 ม.3 ต.ถ้าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
305 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
174 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
259/1 ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
194/1 ม.4 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
266/3 ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

10/12

เบอร์โทร
098-7787596
098-0635928
063-6193732
063-0865610
080-7045347
093-7931397
093-7744737
061-1838803
064-7327972

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอกาบัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรมา นิโซ๊ะ
นางสาวฟารีดา เตะแต
นายยูฮัน สะแลแม
นางสาวยาวารี ดาแม็ง
นางสาวรอซือนะ กูมาเล๊าะ
นางสาวฟารีดา วาแม็ง
นางสาวรอบีอะห์ สาอะ
นางสาวมูรณี มามะ
นางสาวมาซูรี ละติสง
นางสาวรอสนี สาคอ
นางสาวรุสนีย์ ลากอ
นางสาวอาอีซะห์ มะสาแม็ง
นางสาวฟิตรีย์ ตาเฮ















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

44 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
81/1 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
26 ม.10 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
326 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
24 ม.7 ถ.กาบัง-บาละ ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
51 ม.2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
150/3 ม.7 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
2 ม.7 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
59/2 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
6/1 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
80 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
225/1 ม.2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
18/4 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

11/12

เบอร์โทร
098-6947334
098-0827958
065-3567168
093-6048314
061-2408041
093-7738718
095-5244209
093-7347394
061-2322097
098-0514559
086-2365432
061-2239716

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอกรงปินัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวสุไรณี ดือเร๊ะ
นายฮากิม แวอุมา
นางสาวตอยยีบ๊ะห์ มะมิง
นางสาวอารีนา ตาเหร์
นางสาวซูรัยยา ดอเลาะ
นางสาวฟาตีฮะห์ มะแซะ
นางสาวฟิรเดาซ์ ดอเล๊าะแซ
นางสาวนูรฮาซิลา กามาอูเซ็ง
นางสาวซีตีคอรีเยาะ ดีสะเอะ
นายอันวา สะแต
นายฟาฎิล ดะเลง













อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

24 ม.1 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
6/3 ม.1 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
130/2 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
155/2 ม.4 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
26 ม.1 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
42/1 ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
29 ม.1 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
21/10 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
113 ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
20/2 ม.4 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
199 ม.4 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000

12/12

เบอร์โทร
063-7988029
087-9690569
093-7192433
082-2565423
082-2628721
093-6143952
082-2645288
098-0368055
089-9741255
063-0727131
093-7715277

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสงขลา อาเภอเทพา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซูฟีย์ สาหลี
นางสาวทิชากร เพ็งระวะ
นางสาวปิยฉัตร หัดขะเจ
นางสาวสุไรยา อาหวัง
นายจุติสันติ์ สาและ
นายมูฮาหมัด ขรีดาโอะ
นางสาวนูรียะห์ สอเฮาะ
นางสาวมูรณี เจะมะ
นางสาวสุปราณี หมานสนิท
นางสาวอาอีเส๊าะ หมานสนิท
นางสาวนูรีตา ดามิ
นางสาวพันธ์ธีรา หมานหมีน
นางสาวอารียา ระหมันยะ
นางสาวญดาวิล เต๊ะเอียดย่อ
นางสาวอานีส เต๊ะเหย๊าะ
นางสาวสร้อยฟ้า เบ็นหรีม
นางสาวฟาตีเม๊าะ ตือกา
นางสาวโซฟียา ดาโห๊ะ
นางสาวนูรีดา อิแอ
นายอับดุลรอซัค มวดมีเส้น






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
ตัสดีกียะห์
ตัสดีกียะห์
ตัสดีกียะห์
ตัสดีกียะห์

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

1/6

เบอร์โทร

58/1 ม.4 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา
065-0681861
142 ม.2 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา
093-7849086
15 ม.5 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
093-6465925
15 ม.10 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา
061-2155310
093-7197035
122/1 ม.1 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
081-0948590
16/1 ม.4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
115 ม.5 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 093-6986546
38/2 ม.2 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150 093-6785965
131 ม.4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 089-6593176
270 ม.4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 061-2461675
104/1 ม.4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 087-2773569
7/1 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 099-3171310
80/1 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 091-3276653
062-3753227
168 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
094-5238779
53 ม.2 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
063-4292546
249 ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
080-8694892
38/4 ม.4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
090-4838328
20/5 ม.4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
065-4077457
22 ม.10 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา
065-1133859
54 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
2/6

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสงขลา อาเภอเทพา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอิคลาศ ว่าบุรี
นายอับดุลฮาลีม สาเม๊าะ
นายซูไฮมี เจะโซะ
นางสาววาลินณี่ หวันยี
นางสาวซาญาเราะห์ หนิหมัด
นางสาวกิติยา สันหมาน
นายชารีฟ อิแอ









อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

ตัสดีกียะห์
ตัสดีกียะห์
ตัสดีกียะห์
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
ลาไพลศานติวิทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
แสงธรรมมูลนิธิ

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

66 ม.3 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
94 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
1 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
135/1 ม.5 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
294 ม.2 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา
90/2 ม.4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
157 ม.5 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

2/6

เบอร์โทร
086-2986581
093-7153582
065-1158749
089-8787524
081-5995675
090-1436083
085-6542961

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสงขลา อาเภอจะนะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอับดุลอาซิซ บูหัส
นายอภิเชษฐ์ โต๊ะหยม
นายอาซาร หมัดเส็น
นายธนาวุฒิ สอหัด
นายฟาดีลัด หมะสัน
นายฟาฮัด หลีขาหรี
นายซากีรีน วิเชียร
นางสาวการีม๊ะห์ เต๊ะโกะ
นางสาวนิอัฟณี แยนา
นางสาวรมัณยา ล่าบุรี
นางสาวมารีมาน ดอยี
นางสาวเซาฟี่ หมีโดด
นางสาวกัลยา เนสะแหละ
นางสาวซอลีฮ๊ะ มะประสิทธิ์
นางสาวดาเดีย รุ่งสวัสดิ์
นางสาวนูรฮูดา หวันหมะ
นางสาวปวีณา แสงอรุณ
นางสาวสุพัตรา ใจกล้า
นางสาวอัซฮาณี หมานหนับ
นางสาวรุสนีดา สายสหัส






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนจะนะวิทยา
โรงเรียนบุสตานุดดีน
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนแสงธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนแสงธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนแสงธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนแสงธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนแสงธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนแสงธรรมมูลนิธิ
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

21 ม.8 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา
20 ม. 9 ต.สะกอม อ.จะนะฯ
35/7 ม. 10 ต.นาทับ อ.จะนะฯ
7/1 ม.2 ต.คู อ.จะนะฯ
28 ม.1 ต.คู อ.จะนะฯ
11 ม.2 ต.แค อ.จะนะฯ
16/4 ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะฯ
58 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะฯ
38 ม.7 ต.ป่าชิง อ.จะนะฯ
11 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะฯ
36 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.บ้านนา อ.จะนะฯ
22/2 ม.5 ต.คู อ.จะนะฯ
60 ม.1 ต.บ้านนา อ.จะนะฯ
19 ม.4 ต.บ้านนา อ.จะนะฯ
83 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บ้านนา อ.จะนะฯ
3/2 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะฯ
76 ม.12 ต.นาทับ อ.จะนะฯ
34 ม.5 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะฯ
46/3 ม.2 ถ.สุขาบารุง ต.บ้านนา อ.จะนะฯ
87 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บ้านนา อ.จะนะฯ

3/6

เบอร์โทร
098-7289245
084-1958409
097-2721917
086-2853897
086-9635263
084-3963870
081-5427021
093-7699636
092-0723022
087-2867973
080-6037570
089-9760634
062-2419874
095-1458701
062-2210339
082-4345423
089-4678037
080-8702387
087-6320338
081-8971525

4/6

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสงขลา อาเภอจะนะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวแพรวไพริน หมันหลี
นางสาวนูรุดดา หมัดล่า
นางสาวมลสิชา เอียดโส๊ะ
นางสาวบาซีเราะห์ โสะหมัด
นางสาวมารีมาร์ หมานแอ
นางสาวนูลิตา หมัดหลี
นางสาวโซฟียะห์ อะอูน
นางสาวนารีต้า หลาโอ๊ะ
นางสาวอัสมาอ์ สันขะหรี
นางสาวยามีละห์ หมานยอ
นางสาวอามาลีนา ยีรัน
นางสาวฟิตรี ยีโกะ
นางสาวนดา บินร่อหีม
นางสาวนาเดีย โคตรพันธ์
นางสาวอัสมา หมัดมะ
นางสาวกานติมา หมะประสิทธิ์
นางสาวไหมยุรี จิเขร็ม
น.ส.นูรฟิรเดาส์ หมานหลา




















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนจะนะวิทยา
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนสบูรณ์ศาสตร์
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

16 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะฯ
18 ม.7 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะฯ
16/5 ม.4 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะฯ
44/2 ม.7 ต.ป่าชิง อ.จะนะฯ
60/1 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะฯ
70 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะฯ
40/3 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะฯ
37/2 ม.7 ต.นาหว้า อ.จะนะฯ
19 ม.2 ถ.จะนะ - นาทวี ต.บ้านนา อ.จะนะฯ
15 ม.4 ต.นาหว้า อ.จะนะฯ
49/1 ม.4 ต.คู อ.จะนะฯ
86/2 ม.9 ต.ป่าชิง อ.จะนะฯ
35/2 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะฯ
45 ม.8 ต.คู อ.จะนะฯ
12/1 ม.3 ต.คู อ.จะนะฯ
55/2 ม.3 ต.คู อ.จะนะฯ
29/1 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะฯ
11 ม.9 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา

4/6

เบอร์โทร
081-0981596
081-0935494
098-1327119
098-6812562
086-9636800
082-4352958
080-1368446
080-8640293
093-7148051
087-3989838
082-8283034
086-2980074
062-2091167
093-7160905
081-0932002
087-2931475
089-9797608
095-0306993

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสงขลา อาเภอนาทวี
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายแฟซอล กาเซ็ง
นางสาวพิมพ์มาดา มณีรัตน์
นางสาวชัญญานุต อุทัยสุริ
น.ส.กรรณิการ์ จินะ
น.ส.ศิอาริน เอียดทอง
นายอิบรอฮิม หลีหวัน
นายลุกมาน หลีหมัน
นายรุสดี หวังโยะ
นายอิลยาส ยูโซะ
น.ส.ศศิธร พันธุค์ ง
น.ส.รัตติกาล เล๊าะสา
น.ส.ไวณีด้า หีมหลี














อิสลาม โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
พุทธ
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
พุทธ
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
อิสลาม โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
อิสลาม โรงเรียนตัสดีกียะห์
อิสลาม โรงเรียนตัสดีกียะห์
อิสลาม โรงเรียนตัสดีกียะห์
อิสลาม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
อิสลาม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
พุทธ
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
อิสลาม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
อิสลาม โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

77 ม.12 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
79/1 ม.6 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
15/2 ม.10 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
43/1 ม.15 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
27 ม.2 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา
24/2 ม.4 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
20 ม.4 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
111/1 ม.6 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
72 ม.12 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
19 ม.3 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
24 ม.8 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
55/3 ม.3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

5/6

เบอร์โทร
063-0634482
098-9590603
093-4635682
098-5266404
061-2152378
063-0585095
063-2295763
098-2196933
065-3599285
080-8685798
098-8734659
084-8573491

6/6

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสงขลา อาเภอสะบ้าย้อย
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวดัลญา กายียุ
นางสาวซาบีนะ ยานาย
นางสาวโซเฟีย ใจมันดี
นางสาวรุสนานี เลาะดีเยาะ
นางสาวนุรมา เฆดา
นางสาวดียานี สามะ
น.ส.กัสมีนี สาและขาว
น.ส.รัตนา แซ่ฮ่อ
น.ส.ศิรินันท์ ลุยจันทร์


อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม
 พุทธ
 พุทธ

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

51/8 ม.1 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
60/15 ม.6 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
101 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
90/1 ม.7 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
48/12 ม.6 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
5/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุง่ พอ อ.สะบ้าย้อย
32/6 ม.2 ต.ทุง่ พอ อ.สะบ้าย้อย
23/23 ม.4 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย
25/7. ม.4 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย

6/6

เบอร์โทร
093-6715833
093-6232912
093-7653231
093-6181841
088-3970556
093-6510383
098-0684090
061-2622952
064-3495741

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนัชวา ลีมูสา
นางสาวชามีนา บิลังโหลด
นางสาวหฤชนันทร์ อุมาจิ
นางสาวรสมียา กรมเมือง
นางสาวสุชาดา หยังกุล
นายสุรยุทธ์ หมาดหยัน
นางสาวนัจญวา บิลังโหลด
นางสาวนภรัตน์ ฉาดสัน
นางสาวฟารีดา ปูหัด
นางสาวฮาบีบี เจริญศรี
นางสาวนารีรัตน์ บูนา
นางสาวฟิตรา ลาลีวัน
นางสาวเดวีญา หาสกุล
นายนัตสรี หลีเส็น
นายฮัมบัล อามาตี
นายรุชดี หลังปูเต๊ะ
นายกอวีม หมั่นสัน
นายอานัส บิลังโหลด
นางสาวปวีณา สาสู
นางสาวเกียรติอนงค์ ขุนจง






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
อนุบาลมุสลิมสตูล
อนุบาลมุสลิมสตูล
อนุบาลมุสลิมสตูล
อนุบาลมุสลิมสตูล
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
อนุบาลมุสลิมสตูล

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

107 ม.7 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
569 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
305 ม.3 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
137 ม.1 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
29 ม.7 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
344 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
735 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตุล 91000
241 ม.6 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140
322 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140
651 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000
151 ม.7 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140
10 ม.3 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140
112 ม.13 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140
41 ม.10 ถ.ยนตรการกาธร ต.ฉลุง อ.เมือง
712 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
733 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
240 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
695 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
125 ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
26 ม.6 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

1/10

เบอร์โทร
064-5075620
062-9746257
096-6927682
087-3993904
092-2917010
089-5996313
099-3081757
080-5441676
091-1691783
099-3097645
064-5927182
099-4805148
095-0429794
086-3139826
094-4126072
095-0348993
099-3034104
094-5740652
090-7176960
062-9748938

2/10

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอาตีน่า หวันยาวา
นางสาวยามีละห์ อุมาจิ
นางสาววรรณิศา เบาะน๊ะ
นางสาวนาซีเหร๊ะ นาฮุดา
นางสาวนัญมา ยากะจิ
นางสาวอนิตาร์ โตนน้าขาว
นางสาวซีตีคอลีย๊ะ เต๊ะปูยู
นางสาวปัทมาวรรณ ปาติง
นางสาวลายุซา หนูชูสุข
นางสาวซาวารี ราแดง
นางสาวเจนนี่ บาโง๊ย
นางสาวซุรีดา ลิเก
นางสาวนาวีหรา ยาประจัน
นางสาวยัสมี ตอหิรัญ
นางสาวอราเบีย หาโส๊ะ
นางสาวนูรีดา โสะประจิน
นางสาววนิดา หลังปูเต๊ะ



















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
สตูลวิทยา
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
สตูลวิทยา
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
มาบาลุลอูลูม
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
ดารุลอูลูม
ดารุลอูลูม
ดารุลอูลูม
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

143 ม.1 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล
398 ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
242 ม.2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
51 ม.2 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
149 ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล
339 ม.4 ต.ยนตรการกาธร ต.คลองขุด อ.เมือง
286 ม.3 ต.ตามะลัง อ.เมือง จ.สตูล
472 ม.3 ต.ตามะลัง อ.เมือง จ.สตูล
179 ม.2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
725 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
144 ม.6 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
480 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
70 ม.11 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
255 ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
20 ม.11 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
15 ถ.คูหาประเวศน์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
19 ม.6 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล

2/10

เบอร์โทร
089-7503615
099-3093631
094-8657344
085-0697430
094-8686474
086-9615484
091-1291961
094-6121382
099-4036151
093-6534932
091-5291479
086-4723391
061-2142086
085-1253375
083-0963168
095-0980271
087-6308214

3/10

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอควนโดน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวณดา ปังหลีเส็น
นางสาวฟิตรียา มรรคาเขต
นางสาวรัตฐิยา เพ็ชสังคาด
นางสาววากีอ๊ะ ดาหมาด
นางสาวมารียา ด่อล๊ะ
นางสาวกนกพร รักการ
นางสาวโรสนียา หลีดินสุด
นายดาวูด แก้วสลา
นายศุภชัย หมันเล๊ะ
นางสาวศุภรัตน์ ด่อล๊ะ
นางสาวพรชิตา พิมิตร
นางสาววานิตา ยอดถี
นางสาวสุรัยญา อามาลี
นางสาวโรสดียานา ทองคาชู
















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนพิมานพิทยาสรค์
ดารุลอูลูม
ดารุลอูลูม
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
สตูลวิทยา
สตูลวิทยา
สตูลวิทยา

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

53 ม.7 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
264 ม.4 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
241 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
108 ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
60 ม.40 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
9/1 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
430 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
31 ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
59 ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
159 ม.7 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
149 ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
60 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
9809 ม.2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
29 ม.7 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล

3/10

เบอร์โทร
090-4795707
093-6538276
099-3628320
065-0293718
094-5846136
082-8273921
083-0868582
095-0755221
086-4843130
095-0798275
089-5997691
095-0950261
087-7969002
094-4719963

4/10

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอควนกาหลง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวไหมสุหรี ปะดุกา
นางสาวปรีญาภัทร เม่งบุตร
นางสาวเสาวณีร์ ด่าเจ๊ะ
นางสาวฮัสณา แดงงาม
นางสาวฟารีดา หลงกาสา
นางสาวอัสรียา ตะวัน
นางสาวนูรีตา หลงจิ
นางสาวกิติยา สายวารี
นางสาวคนึงนิตร เดิมคลัง
นางสาวอริศรา มรรคาเขต
นางสาวนูรอัยนี่ นวลน้อย
นางสาวกัญญารัตน์ เสรีรักษ์
นางสาวอัสรีนา หวังนุรักษ์
นายธนาวุฒิ ยานาอาหลี
นางสาวนริศรา เบ็ญหัด
นางสาวสุวิมล คงอ่อน
นายปราณยุต นวลขาว
















 พุทธ

พุทธ

อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
สตูลวิทยา
สามัคคีอิสลามวิทยา
สามัคคีอิสลามวิทยา
สามัคคีอิสลามวิทยา
สามัคคีอิสลามวิทยา
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
ควนโดนวิทยา
ดารุลอูลูม
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ควนโดนวิทยา
ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

4/10

เบอร์โทร

2 ม.4 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
064-3577580
187 ม.1 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 091-7859796
220 ม.10 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
064-6126377
280 ม.7 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 099-0266176
107 ม.7 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 093-6309730
246 ม.7 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 083-0981079
279 ม.7 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 083-0959787
5/1 ม.11 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
082-8232066
162/1 ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
101/1 ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
123 ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
135 ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
174 ม.5 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

099-6080691
086-4917992
062-2184068
094-1430374
099-3565876

10 ม.12 ต.ทุง่ นุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 083-1831176
48/1 หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
093-6705472
142 ม.5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 099-6167352
86 ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 099-3630465

5/10

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอท่าแพ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอนุสรา บุญมาเลิศ
นางสาวฮาฟีเซาะ ลาหมีด
นางสาวมาซีส๊ะ ตาเอ็น
นางสาวฮาซีน๊ะ จิแอ
นางสาวซาเราะ แดหวา
นางสาววรารัตน์ ยาประจันทร์
นางสาวซอแรฮ๊ะ ลาหมีด
นางสาวฟาตีฮ๊ะ หวังดี
นางสาวโนไอณี โต๊ะฝา
นางสาวกูซุรินดาร์ ราเหม
นางสาวนันทวดี เตาวะโต
นางสาวสุกัลยา อุเส็น
นายวุฒิชัย รุ่งโรจน์
นายณัฐกานต์ ลังงาล่าห์
นายอุสมาน สาลี
นายบิลาล นิลสกุล
นางสาวฮาซาน๊ะ ดวงตา
นางสาวนัสรียา ยันติง
นางสาวสุดารัตน์ โต๊ะหลัง
นางสาวปนัดดา ละใบยูโส๊ะ






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
โรงเรียนดารุลอูลูม
โรงเรียนดารุลอูลูม
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

5/10

เบอร์โทร

222 ม.3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 099-4832134
22 ม.3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
090-7197142
44 ม.3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
099-4052532
136 ม.8 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
095-3465529
129 ม.3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
062-0658344
168 ม.3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 061-7481082
131/1 ม.3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 094-3143158
300 ม.2 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
084-6334190
083-0852087
29 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
37 ม.5 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 095-3576072
209 ม.4 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 065-0348016
155/2 ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 062-0935457
143 ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 099-3148319
29 ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 092-0566054
095-0868337
32 ม.7 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
062-3648251
74 ม.6 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
098-0249734
43/3 ม.7 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
084-9679711
179 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
163 ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 083-6516230
062-0543560
81/2 ม.1 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
6/10

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอท่าแพ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

21 นางสาวอูซัยเค๊าะ ยะรัง
22 นางสาวคอดีย๊ะ ลาหมีด
23 นางสาวตอฮีเราะห์ ดาท่าคลอง





อิสลาม โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
อิสลาม โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
อิสลาม โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

สตูล 54 ม.3 ถ.บ้านไร่ ต.ท่าเรืออ.ท่าแพ จ.สตูล
สตูล 13/1 ม.3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
สตูล 139 ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

6/10

เบอร์โทร
095-0855083
095-0648754
085-2531754

7/10

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอละงู
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซารีฟะฮ์ ดินเตบ
นางสาวซูฟีย์ ดอแม็ง
นางสาววิมลณัฐ รอดเข็ม
นางสาวอนิสา สองเมือง
นายยาลาลุดดีน ดินเตบ
นายทศนัย งะหมาด
นายสุนันท์ หมันเหม๊าะ
นางสาวนรินทร์ พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ บูเก็ม
นางสาวรัตน์ติยา ง๊ะสมัน
นางสาวณิชมน หมั่นสัน
นางสาวปาลิตา ทองอยู่
นางสาวสุรัยดา โอมณี
นางสาวนุชจรี ยีมะเหร็ม
นางสาวสุธิตา เส็มสัน
นางสาวซารีน่า เหมเทศ
นางสาวอังคณา กลับแป้น
นางสาวสุนิตา จิตณรงค์
นางสาวชลลดา มะสันติ
นางสาวนาดียะฮ์ มาศมาน






















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนกาแพงวิทยา
โรงเรียนกาแพงวิทยส
โรงเรียนกาแพงวิทยา
โรงเรียนกาแพงวิทยา
โรงเรียนกาเเพงวิทยา
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละงูพิทยาคม
พุทธ
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
อิสลาม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
อิสลาม โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

164 ม.6 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
343 ม.6 ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล
189 ม.9 ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล
63 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
209 ม.11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
123 ม.13 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
386 ม.9 ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
533 ม.4 ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล 91110
159 ม.7 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
36 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
219 ม.1 ต.ละงุ อ.ละงู จ.สตูล 91110
53 ม.17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
242 ม.15 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
269 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
388 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
146 ม.8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
307 ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
99 ม.5 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110
251 ม.1 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
27 ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

7/10

เบอร์โทร
098-0549312
095-0673381
099-3613151
098-7125642
098-694-2558
086-9571873
095-0153572
084-6912039
085-4958310
082-7323552
093-7920862
092-0672947
093-6971542
092-9202923
094-8014055
099-3146488
062-0903839
099-3160563
094-5872726
089-7353253

8/10

ลาดับ
21
22
23
24
25
26

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอละงู
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวไรหานา อามาหมัน
นางสาวทักษิณา หมีนสัน
นางสาวชัชมา อะละหมาด
นางสาวภาสินี เหมาะเถาะ
นางสาวสรินนา บูเก็ม
นางสาววาสนา วังสุปิเยาะ








อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โรงเรียนละงูพิทยาคม

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

362 ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
144 ม.3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
83 ม.1 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
92 ม.1 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
164 ม.7 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
300 ม. ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

8/10

เบอร์โทร
062-9728027
062-0495308
095-0908796
083-0952468
093-6032237
061-5928447

9/10

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอทุ่งหว้า
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาววรรณภา จิตร์หลัง



อิสลาม โรงเรียนทุง่ หว้าวรวิทย์

สตูล 32 ม.8 ต.ทุง่ หว้า อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล

9/10

เบอร์โทร
092-4315426

10/10

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 33 ประจาปี 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอมะนัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นายทนงศักดิ์ ใจสนิท



พุทธ

ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

สตูล 243 ม.3 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

10/10

เบอร์โทร
095-9677565

