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
จังหวัดสงขลา อาเภอเทพา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซารีนา สามารถ
นางสาวชุดา เสะเจริญกุล
นางสาวนูรอาตีกะห์ มะสาแม
นายรุสซาลัน หมัดเจริญ
นางสาวฟามีร่า สะเหล็ม
นางสาวลลิตา ขาเจร์
นางสาวตอฮิเราะ บ่อเตย
นางสาวนัซเร๊าะฮ์ นิยมเดชา
นางสาวมารีนา บาเหะ
นางสาวนูรีดา อุมา
นางสาวกนกพร หมานสนิท
นางสาวอาซียะห์ อักษร
นางสาวน้าทิพย์ สาแหล๊ะ
นายอามีน สาเหาะ
นางสาวปาตีเม๊าะ แดวี
นายอดิศร หวังเดชา
นางสาววิลาสินี หลาเร๊ะ



















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

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
จงรักสัตย์วิทยา
ศาสนบารุง
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
รุ่งโรจน์วิทยา

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

เบอร์โทร

108/1 ม.3 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
095-0784211
180 ม.2 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา
065-0437697
144/2 ม.9 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
093-7122114
135 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 081-1294020
36 ม.7 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
062-2362268
106 ม.1 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150
51/3 ม.4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150083-0317286
214 ม.4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 083-0317286
105 ม.6 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90150 083-0317286
195/1 ม.8 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
083-0317286
103 ม.1 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150
063-0589622
45/1 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
080-8618433
188 ม.2 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
098-0675045
34 ม.2 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา
082-2668763
6 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
204 ถ.ประธานสุขา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 084-6662871
099-8492919
183/3 ม.6 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

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
จังหวัดสงขลา อาเภอจะนะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซุวารี มุทะจันทร์
นางสาวรอฮานา ขรีดาโอ๊ะ
นางสาวสุรดา มูสอ
นายวิลดาน เจ๊ะจาโรจน์
นางสาวอัสมา หนีสะเก็ม
นางสาวฟุฎลาห์ อิมิง
นางสาวจะรีย่า กะวะน๊ะ
นางสาวกนกวรรณ เส็นสนิ
นางสาวอากาเซีย ยะหลี
นางสาวนาริณี เอียดตา
นางสาวพารีล๊ะ เจะหนิ
นางสาวนูรีฮา เจะและ
นางสาวนูรไรฮัน มะสาเมาะ
นางสาวคอดีเย๊าะ หวีบู
นางสาวนฏกร ร่าหนิ
นางสาวฮาลีม๊ะ ขาวเหม๊า


















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

โรงเรียนเร๊าะห์มานียะ
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียนศาสนบารุง (สอลิหุดดีน)
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนศาสนบารุง
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนดรุณวิทยา

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

เบอร์โทร

57/2 ม.7 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
084-8603712
1/1 ม.8 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
093-2408326
83/5 ม.5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
061-3696527
80/4 ม.9 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
095-9365150
25 ม.8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
061-1613269
54/3 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 093-7271626
5/5 ม.6 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา
096-8753439
46 ม.7 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 098-7168767
21/4 ม.6 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา
093-7768428
87 ม.1 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
093-7211857
19/2 ม.9 ต.คู อ.จะนะฯ
087-2906806
34/1 ม.6 ต.คู อ.จะนะฯ
061-2264119
9 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 4 ต.บ้านนา อ.จะนะฯ
090-4761964
37/5 ม.4 ต.แค อ.จะนะฯ
082-8281672
34/1 ม.4 ต.แค อ.จะนะฯ
082-7305282
26/1 ม.8 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะฯ
090-7170798

ลาดับ

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

1 น.ส.โสรยา สันหมาด
2 นางสาวนาบีล่า สาหัด




อิสลาม โรงเรียนดรุณวิทยา
อิสลาม โรงเรียนศาสนบารุง

สงขลา 23/1 ม.15 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
สงขลา 76/1 ม.15 ต.นาทวี อ.นาทวีฯ

เบอร์โทร
063-0690406
093-7392637

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
จังหวัดสงขลา อาเภอสะบ้าย้อย
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรีฮัน ดอเลาะ
นางสาวนาดีญา แดมอ
นางสาวซัลวา บากา
นางสาววนีตา เระสะอะ






อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

เบอร์โทร

26/9 ม.6 ต.ทุง่ พอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
098-1921932
162 ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
063-5810462
15 ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 062-2297362
39/2 ม.1 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
065-0058568

