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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดสตูล อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวกัสมา กิมเอ๊ะ
นางสาวบุษยารัตน์ หับยุโซะ
นายอับดุลการิม นารอยี
นางสาวซิมยาอ์ โดยพิลา
นางสาวนันทินา เหมรา
นางสาวรอฮานา บาโง้ย
นางสาวสุรายดาร์ มะสมัน
นางสาวนัจมีย์ หมาดเต๊ะ
นางสาวรุสมีนี อาโกบไบ
นางสาวนิลีย์ ตอหิรัญ
นางสาวซุนีสา นารีเปน
นางสาวสูลัยดา เถาวัลย์
นางสาวมารีย๊ะ กาสา
นางสาวจุไรรัตน์ โฮกเย็น
นางสาวรอฟีด๊ะ หยันยามีน
นางสาวกุลณัฐ ยีเก


















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

โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
โรงเรียธรรมสาสน์วิทยา
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ดารุลมาอาเรฟ
ดารุลอูลูม
มาบาลุลอูลูม
มาบาลุลอูลูม
มาบาลุลอูลูม

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

185 ม.6 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
179 ม.5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
221 ม.1 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140
33 ม.2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล 91140
603 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000
24 ม.2 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
4 ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล
373 ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
169 ม.2 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
352 ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
78 ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
5 ม.4 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
406 ม.1 ถ.ยนตรการกาธร ต.บ้านควน อ.เมือง
164 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
453 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
760 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

เบอร์โทร
085-6718598
094-8017683
094-5830676
083-1962487
099-3174931
062-0781605
062-0634253
095-0769170
094-9478301
062-5544230
081-4794691
065-7744896
082-4291230
091-9839941
088-8305974
062-9622773

ลาดับ

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

1 นางสาวฟัฏฎาร์ เกปัน
2 นางสาวกฤตยาภรณ์ เพ็ชรสิทธิ์
3 นางสาวนูรชามิตา มาลิหยัน





อิสลาม ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
อิสลาม ควนโดนวิทยา
อิสลาม ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

สตูล 33 ม.7 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
สตูล 106 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
สตูล 26 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

เบอร์โทร
086-3143742
093-6217196
062-9628802

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
จังหวัดสตูล อาเภอท่าแพ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวบุชรอ เหมโคกน้อย
นางสาวจินดานุต โต๊ะปลัด
นางสาวขวัญฤทัย กาเส็มส๊ะ
นางสาวสุพัฒตรา ดาหม่อง






อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

23 ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
24/2 ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
102 ม.6 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
38/2 ม.6 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

เบอร์โทร
086-4917680
089-6581003
082-4286081
095-0805281

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
จังหวัดสตูล อาเภอละงู
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวเพชรดา เด่นเนียม
นางสาววรรณภา หยงสตาร์
นางสาวอารีน่า ติงหวัง
นางสาวกุลจิรา อุศมา
นางสาวศิริกุล ทุย่ อ้น







อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนดารุลอูลูม
โรงเรียนดารงค์ศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

132 ม.4 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
75 ม.1 ต.เเหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
236 ม.4 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
342 ม.18 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
235 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

เบอร์โทร
099-3065011
084-4076289
062-0704675
083-0272664
084-6328215

ลาดับ

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

1 นางสาวสุดารัตน์ แคสนั่น



อิสลาม ศาสนธรรมวิทยา

สตูล 29 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล

เบอร์โทร
093-3984176

