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 เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนัสรีน บินปูเตะ
นางสาวฟาติน หะมะ
นางสาวนูรูลฮีดายะห์ มูซอ
นางสาวฟาตีมะห์ หะบาแว
นางสาวซามีนมี บินนารี
น.ส.นูรอานีส หะยีอารง
น.ส.นูซีลา ดาโอะ
น.ส.โนร์อารัฟ บินยูโซะ
น.ส.นูรฮีดายะห์ บินสูดิง
น.ส.ไซฮีดา บินโนะ
น.ส.ฟาตาฮียะห์ บราเฮง
น.ส.ซูไฮลา วาเด็ง
น.ส.ซาฟาวาตี ปูเตะ
น.ส.รอดิหย๊ะ หมะ
น.ส.มารามีย์ เจะมะ
น.ส.อัญณาเดีย กาเจ
น.ส.พาตีฮะห์ บูซอ
น.ส.ปาติมิง วานิ
น.ส.ซาร่าห์ ตาเยะ
นางสาวนูรูฮุสนา ยายอ






















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

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียน อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนดารุสสาลาม
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.นิรันดรวิทยา
ร.ร.นิรันดรวิทยา
ร.ร.ดารุสสาลาม
ร.ร.ศิริธรรมวิทยา
ร.ร.ศิริธรรมวิทยา
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราธิวาส
ร.ร.นราธิวาส

เบอร์โทร

นราธิวาส 89/6 ม.11 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

064-4905028

นราธิวาส 6 ม.5 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-6876112

นราธิวาส 24/4 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

084-3004001

นราธิวาส 6/1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

089-028-6264

นราธิวาส 80/1 ม.11 ถ.บาโง ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 098-7346202
นราธิวาส 41/2 ม.3 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

096-5851908

นราธิวาส 93/1 ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 215 ม.10 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

063-7671709
๐๙๘-๖๙๖๖๘๒๘

นราธิวาส 120 ม.5 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

062-2390451

นราธิวาส 166/2 ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-6737486

นราธิวาส 215/1 ม.10 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

080-7067076

นราธิวาส 97/1 ม.1 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-7836183

นราธิวาส 11 ม.9 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

061-2643765

นราธิวาส 103/1 ม.6 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

089-5998534

นราธิวาส 215/2 ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-6749171

นราธิวาส 173 ม.5 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

098-0241814

นราธิวาส 63/2 ม.3 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

098-0241568

นราธิวาส 41/3 ม.1 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

062-2281979

นราธิวาส 172/3 ม.5 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

094-6056053
095-8084415

นราธิวาส 41/1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

21 นางสาวนูรมาลา สูเด็น
22 นายกามาล เจ๊ะซอ




อิสลาม ร.ร.ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
อิสลาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ

เบอร์โทร

นราธิวาส 16/98 ม.13 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

081-5406219

นราธิวาส 123/4 ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

083-0892395

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอตากใบ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรุลอัยน์ ตันหยงสิริกุล
นางสาวอารอฟะห์ ลาเต๊ะ
นางสาวกูรูซามานี ตูแวตีมุง
นางสาวฮากีมา เม๊าะบากอ
นางสาวนูรอาลีฟฟาร์ บีรู
นางสาวนูรียานิง เร๊ะมา
นางสาวนูรฮายาตี แมฮะ









อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ )
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนนราวิทยอิสลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 42 ม.4 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

093-6383382

นราธิวาส 90 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

095-0382358

นราธิวาส 57/3 ม.1 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

062-6170239

นราธิวาส 8 ม.9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

086-9591884

นราธิวาส 9/1 ม.4 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

061-1823303

นราธิวาส 254/1 ม.7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

098-4526924

นราธิวาส 405 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

063-5933596

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอสุไหงโกลก
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 น.ส.ฮาฟีซา เจ๊ะอาแว
2 น.ส.ซูรียา เง๊าะยีเละ
3 น.ส.นูรูลฮูดา ดือรอนิง





อิสลาม นะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
อิสลาม แสงธรรมวิทยา
อิสลาม แสงธรรมวิทยา

นราธิวาส ๘๐ ม.๒ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เบอร์โทร
๐๙๓-๗๓๐๕๐๘๒

นราธิวาส ๙๙/๑ ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๘๔-๔๐๗๓๐๑๖
นราธิวาส ๑๖๑/๒ ม.๕ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๖๒-๙๖๒๐๘๔๒

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 เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอระแงะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนาซีฟะห์ บินมูดอ
นางสาวนัสริน ดอเลาะ
นายฟิตรี มูฮามา
นายนิคอฟฟาน ยาสะ
นางสาวอัฟนาน แสงสุชล
นางสาวนาสูฮา ยะนาบาเน็ง
นางสาวกอนีตีน แวฮามะ
นายซูเบร์ เวาะเย็ง
นายอิลอัม สะมะแอ
นายมูฮัมหมัด บากา
นางสาวฟัตมา มือเซาะ
นางสาวสุไฮลา เจะเลาะ
นางสาวอัลฟานี กือระ
นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ
นางสาวอับยาน วานิ
นางสาวอัสวาตี สะบูดิง
นางสาวดารูนี ซามะ
นางสาวซีฮา มะตาย
นางสาวนาเดีย หามะ
นางสาวซีตีฮายา ดาโอ๊ะ






















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

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนประทีปวิทยา
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนร่มเกล้า
ราชประชานุเคราะห์ 39
ราชประชานุเคราะห์ 39
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
อัครศาสน์วิทยา
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

เบอร์โทร

นราธิวาส 324/7 ม.11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 061-2245087
นราธิวาส 155/2 ม.4 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-7858325

นราธิวาส 112/6 ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 086-9633356
นราธิวาส 16/2 ม.7 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 093-5980830
นราธิวาส 6 11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

082-8297458

นราธิวาส 55 ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

097-1896566

นราธิวาส 14/4 ม.5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 37/3 ม.7 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

081-0921604
098-0572527

นราธิวาส 253/1 ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

098-7065700

นราธิวาส 158/1 ม.9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 096-8136609
นราธิวาส 125/2 ม.3 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 093-7730939
นราธิวาส 292/1 ม.5 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

062-2143992

นราธิวาส 80/1 ม.5 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-6787886

นราธิวาส 6/2 ม.5 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 183/9 ม.5 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

083-0811300
098-6847224

นราธิวาส ม.1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-4705792

นราธิวาส 49 ม.1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

065-0439476

นราธิวาส 82/6 ม.4 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

098-6926912

นราธิวาส 11 ม.7 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

092-3489515

นราธิวาส 174 ม.9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-6065469

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอระแงะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

21 นางสาวซูไวบะห์ กือโด



อิสลาม โรงเรียนร่มเกล้า

เบอร์โทร

นราธิวาส 111/1 ม.8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 063-5815857

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 เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอรือเสาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวรอกีเยาะ สาเมาะ
นางสาวนูรไฮฟา สามะยะซา
นางสาวอับดีนา อิแมดอกอ
นางสาวฮายาตี สาและ
นายอัซฮา ลาเต๊ะ
นางสาวฮานาน หะยีมะมิง
นางสาวฟารีดา มะละแซ
นางสาวหาลีมะห์ ลาเต๊ะ
นางสาวรุสลีนาวาตี สามะ
นางสาวอัสมะ เจ๊ะเล๊าะ
นางสาวรอมือล๊ะ มีเละ
นางสาวมารีกัน เปาะเยะ
นางสาวฟาตะมี สาและ
นางสาวนูรอินซาน ตันหยงดอหนิ
นางสาวซูไรดา แดวอสนุง
นางสาวอานีตา เจ๊ะโซะ
นางสาวนูรฮานีฟา สะและ
นางสาวไมลัน สาและ
นางสาวฟิรดาว ลาโล๊ะซู
นางสาวฟิรดาว บาเห็ง






















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

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะ40ปัตตานี
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
อิบตีดาวิทยา
อิบตีดาวิทยา
ดารุสสาลาม
อัครศาสตร์วิทยา (มูลนิธิ)
อิบตีดาวิทยา

เบอร์โทร

นราธิวาส 32/15 ม.3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

085-6719521

นราธิวาส 55 ม.2 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

098-0847692

นราธิวาส 100/11 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 087-2876927
นราธิวาส 231/5 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

062-144957
นราธิวาส 51 ม.9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 093-6682377
089-2983942
นราธิวาส 11/3 ม.1 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 7/16 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 061-2572648
098-7395359
นราธิวาส 60/3 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 60 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 093-0380713
นราธิวาส 26 ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 096-9296085
นราธิวาส 2/2 ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

063-0863354

นราธิวาส 68/1 ม.5 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 098-5734820
084-7493986
นราธิวาส 34/2 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 35 ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 063-0855045
065-3860748
นราธิวาส 89/1 ม.6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๘๔/๒ ม.๒ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๙๓ - ๗๘๕๑๑๓๖

นราธิวาส ๒/๑

๐๖๒ - ๒๖๔๑๓๑๗

ม.๕ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๔๐/๓ ม.๓ ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๓๒ ม.๒ ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๕๖/๓ ม.๗ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๙๐ - ๔๙๐๓๙๕๗
๐๖๒ - ๓๔๙๐๙๙๗
๐๘๖ – ๔๑๐๑๖๓๖

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอรือเสาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

21 นางสาวนาซูฮา มะอิง
22 นางสาวเซาฟีดา สะมะแอ
23 นายมูฮาหมัด มามะ





อิสลาม ราชประชานุเคราะห์ ๓๙
อิสลาม มะอาหัดอิสลามียะห์
อิสลาม นะห์ฎอตุลสูบาน

นราธิวาส ๓๙ ม.๕ ต.สุวารี

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๖๑/๒ ม.๓ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๔๘ ม.๔ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

เบอร์โทร
๐๙๓ – ๗๙๕๙๑๔๓
๐๙๓ – ๖๑๗๐๙๓๔
๐๙๘ – ๐๖๘๐๑๘๐

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอแว้ง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซีตีฮาญาร์ เจ๊ะดาโอะ
นายดาวุฒิ วุฒิศาสน์
นายมามะอัสลัน อาแวหะมะ
นางสาวสากีรา อาแซ
นางสาวซูไฮบ๊ะ เจ๊ะเงาะ
นางสาวซีรีน ดาโอ๊ะ
นางสาวสิรินทิพย์ เจ๊ะเงาะ
นางสาวนูรอัยฟา กีลา
นางสาวโนร์ฮาลีซา ดอเลาะ
นางสาวฟารีดา บราเฮ็ง
นางสาวสุรียา อารง













อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม

นราธิวาส 83/2 ม.2 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 41/1 ม. 2 ต.แว้ง

อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 48/2 ม. 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 148/8 ม.1 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 68 ม.3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 27/5 ม.1 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 328/3 ม.6 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 16/1 ม.4 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 68 ม.5 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 55 ม.1 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 40/2 ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เบอร์โทร
061-2584202
094-5950515
096-7040793
093-7624187
098-6581041
094-8692530
089-9869799
082-8229624
061-2166987
093-6734057
062-4509672

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอบาเจาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซาฮีดาน ตาเละ
นางสาวอรูวา นิลี
นางสาวหม๊ะฟู ดอเลาะ
นางสาวนูรซากีลา มะ
นางสาวรุสนานี หะยีเด็ง
นางสาวอามานี สาและ
นางสาวซัลมี สะอิ
นางสาวโซเฟีย เจะหะมะ
นางสาวสาอาดา ดอเลาะ
นางสาวอิลฮัม หาไม












อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

เบอร์โทร

นราธิวาส 148/3 ม.5 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

062-5657294

นราธิวาส 140 ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

086-6942556

นราธิวาส 128/2 ม.4 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 093-7781707
นราธิวาส 130/1 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

087-2875800

นราธิวาส 108/1 ม.1 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 084-9648813
นราธิวาส 117/3 ม.3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-2478474

นราธิวาส 139 ม.4 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 093-7452932
นราธิวาส 16/3 ม.2 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

092-9289521

นราธิวาส 117/3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

062-2291022

นราธิวาส 221/1 ม.3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

083-3967002

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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอยี่งอ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวฟัตตู ยะสุงอ
นางสาวตัสนีมย์ สากิกา
นางสาวอาอีซ๊ะห์ ดอเลาะ
นางสาวฟาอินณี บินแวมะยิ
นางสาวรุสนีตา อูมา
นางสาวรุสมีนี สามะ
นางสาวซัยหนับ มะเด็ง
นางสาวซูไลนี สะมะแอ
นางสาวอัลยานี แป
นางสาวซูไลลา สะมะแอ
นางสาวแวอาซียะห์ มะดุมิง
นางสาวซูนีตา สะอุ
นางสาวการีมา กาเซ็ง
นางสาวนูรอีลมาลย์ อาแว
นางสาวซาแลฮา จูกูยี
นายชารีฟ แมยี
นางสาวฮานีฟะห์ ยือลี



















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

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์(มูลนิธิ)
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์

เบอร์โทร

นราธิวาส 52/6 ม.4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

096-9970258

นราธิวาส 48 ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-6058498

นราธิวาส 103/2 ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

065-4082153

นราธิวาส 21 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 152/1 ม.1 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-6808112
093-6653904

นราธิวาส 128 ม.6 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

086-2877657

นราธิวาส 42/4 ม.4 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

088-3957031

นราธิวาส 105/1 ม.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-5967560

นราธิวาส 23/3 ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

094-0080201

นราธิวาส 105/1 ม.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-5967560

นราธิวาส 133/1 ม.1 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-6632840

นราธิวาส 153/7 ม.1 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-7105298

นราธิวาส 9809 ม.2 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

082-8242430

นราธิวาส 30/1 ม.2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-6456482

นราธิวาส 29/1 ม.5 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-7137913

นราธิวาส 1/4 ม.1 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

061-5757202

นราธิวาส 69/3 ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

084-3134479

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอศรีสาคร
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอิสมาแอ เจ๊ะแน
นายซุรฮาน ยาลา
นางสาวซียะ สะมะแอ
นางสาวมาซียะห์ สาแมปูโละ
นางสาวโซฟียา สะมะแอ
นางสาวอาอีซะห์ แปเฮาะฮีเล
นายรุสลัน แนปิแน
นางสาวตอยญีบะห์ รือสะ
นางสาวอามีเน๊าะ ซูลง
นางสาวฟาตีฮะห์ เจ๊ะมะ
นางสาวอาอีเซ๊าะ บินนาแว
นายอนันต์ อาลี














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

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 46 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-6767605

นราธิวาส 5/1 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-0520019

นราธิวาส 45 ม.4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

064-7583949

นราธิวาส 28/12 ม.4 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

092-3896174

นราธิวาส 57 ม.1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

062-2419851

นราธิวาส 139 ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

062-4537942

นราธิวาส 167 ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

064-8844316

นราธิวาส 90 ม.6 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-0383851

นราธิวาส 50/1 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

063-5848095

นราธิวาส 513 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-0822178

นราธิวาส 56 ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

086-1635924

นราธิวาส 143 ม.7 ต.ศรีสาคร

อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

-

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอสุคิริน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาวรอบีอัฮ ดามู



อิสลาม ดารุสลาม

นราธิวาส34/2 ม.2 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

เบอร์โทร
082-8228391

ลาดับ
1
2
3
4
5

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอสุไหงปาดี
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวโนรอาซ๊ะห์ ยุนุห์
นางสาวฟาซีละห์ มะยูโซ๊ะ
นางสาวฮาฟีซา วาฮะ
นางสาวนูรีย์ ตาซา
น.ส.ณัชรินณ์ สะมะแอ







อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ราชประชานุเคราะห์ 39
แสงธรรมวิทยา

เบอร์โทร

นราธิวาส 105 ม.6 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

063-0790290

นราธิวาส 50 ม.4 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

088-3921968

นราธิวาส43 ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
นราธิวาส61 ม.5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๒๙/๒ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

063-7870131
063-0984316
๐๖๑-๑๓๔๘๑๐๒

ลาดับ
1
2
3
4

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอจะแนะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวสุไรยา หะยีมะ
นางสาวอานีซะห์ กาเจ
นางสาวณาซีฟะห์ ยูโซ๊ะ
นางสาวพาดีละห์ แวสมาแอ






อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนบารุงอิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 5 ม.2 ต.จะเเนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

098-7186531

นราธิวาส 108 ม.4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

088-3897346

นราธิวาส 112 ม.5 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

098-0605314

นราธิวาส 23 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

095-5205070

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเจาะไอร้อง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซอฟียะห์ หามะ
นางสาวซาปรีซา แซ่บุญ
นางสาวต่วนอาตีย๊ะห์ กูโน
นายฟัครุดดีน ดือเล๊ะ
นางสาวนูรีดา มะตาเฮ
นางสาวมูญาฮีดะห์ ปูเต๊ะ
นางสาวนูรอีดายู เปาะอาแซ
นางสาวรุสนานี สาเล็ง
นางสาวนาสีเราะห์ เจ๊ะแน
นางสาวมุมีนีน คอเซ็ง












อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 131/1 ม.8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

062-3492743

นราธิวาส 254 ม.13 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

061-3606509

นราธิวาส 6/5 ม.5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 087-2994732
นราธิวาส 82 ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

098-0681260

นราธิวาส 20/2 ม.2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

098-7285683

นราธิวาส 77/1 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

062-5469129

นราธิวาส 108

ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 36/1 ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

098-6782197

นราธิวาส 6/2 ม.3 ต..มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

065-0468353

นราธิวาส 65 ม.6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง

098-9470115

จ.นราธิวาส

089-5970955

