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
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนิอามีร่า แวหมะ
นางสาวนุรมี ยะลาใจ
นางสาวสูใฮบะห์ แลแม
นางสาวฮาสนะห์ หะรง
นางสาวนาเดีย ยูโซ๊ะ
นางสาวรุสนา กามา
นางสาวนูรไอมี ดอเล๊าะ
นายมูฮัมหมัดติบยาน ดาแม็ง
นายอางอาเด็ล กาม๊ะ
นายอันนุวา ปาแน
นางสาวอุมมีฮานีย์ ดีแย
นางสาวอานีตา ลาเต๊ะ
นางสาวสุไวบะ แวนิ
นางสาวตัสนีม หะยีบือราเฮง
นางสาวซัลวา เจะอาบู
นางสาวนูรไอมาน กามา
นางสาวนารีมาลย์ ยูโซ๊ะ
นางสาวซูฟีนา หะยีมะเซ็ง
นางสาวซูฮัยนี สานอ
นางสาวฟิรดาวส์ สุหลง






















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

โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตัน มูลนิธิ
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา

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

23 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
39 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
32 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
67 ม.5 ต.ลาพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
30 ม.2 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา
5/5 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
64 ม.3 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
63 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
98/6 ม.6 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
96 ถ.สิโรรส 14 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
29 ม.1 ถ.ดารุสลาม ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
29/1 ม.5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 95000

เบอร์โทร
088-4895226
098-0671833
061-2823197
085-6704070
080-7093945
082-2616879
085-6705205
061-2491408
064-7265838
081-0959369
093-7403413
062-4549312

400 ม.7 ถ.สวนส้ม ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 093-6654068

84 ม.5 ต.ลาพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
11/7 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000
69/1 ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000
148 ม.4 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
3/6 ม.6 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
11/2 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000
112/4 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

062-4062845
093-6762717
061-2169099
081-0978491
065-0412744
087-2928337
080-8613097

ลาดับ

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

21 นางสาววันคอยรุนนิซาอ์ โตะแวโซะ


22 นายฟิตตรี แวโดยี
23 นางสาวตัสลีมะห์ ปาลายา


อิสลาม โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
อิสลาม โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
อิสลาม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

เบอร์โทร

ยะลา 79/1 ถ.สาย15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
093-6628155
๐๙๓-๖๒๖๐๑๘๓
ยะลา ๖๗/๒ ม.๔ ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ยะลา 89/5 หมู่ท่ี 1 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 095-3907152

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเบตง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวฟาตีฮะห์ หนิตา
นางสาวโนรฮานีดา ฮาเซ็ม
นางสาวยาตีอัซมัช สะลาแม
นายไพซอล สะรี
นายอัฎฮา หมันหลิน
นายอัลฟาน ยืนมาแต
นางสาวฮูซนี ดือเระซอ
นางสาวฮุซน่า รือซะ










อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนเบตง"วีระราษประสาน"
โรงเรียนเบตง"วีระราษประสาน"

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

เบอร์โทร

545/1 ม.7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
9 ม.4 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
191 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
30/1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
9/3 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
30/5 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
109/2 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

098-7025206

41/1 ถ.กาแป๊ะกอตอ 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

095-1986043

088-3987151
082-2645177
061-2570151
093-7598648
061-0891060
098-0365488

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
จังหวัดยะลา อาเภอยะหา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซามซีดัร ดาโอะ
นางสาวมวัดดะห์ แวหะมะ
นางสาวอูรัยนะห์ คาเร็ง
นายอันนูวา กีละ
นายมะนาเซ เจะอุบง
นายอดินันทร์ เปาะมะ
นายอลิฟ แวดือเร๊ะ
นางสาวสุริญา ดีแม
นางสาวสูฮัยลา ปาราวา
นางสาวนูรีฮัม อาบูนีเปาะ
นางสาวรุสนานี นาแซ
นางสาวอายเสาะ ปาแนจะกะ
นางสาวซอฟา วิชา
นางสาวซูฟปียา กือนางอ
นางสาวคอดีเย๊าะห์ มะดีบิง
นางสาวจิราภรณ์ เจ๊ะแวสนิ
นางสาวนูรียะ อีแต
นางสาวสีตียารอ สือรี
นางสาวนูรมา มามะแตหะ
นางสาวฟารีดา แมปนมิ






















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

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนปอเนาะละแอ
โรงเรียนมุสลิมบารุง
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
โรงเรียนมุสลิมบารุง
โรงเรียนมุสลิมบารุง
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

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

88/1 ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
36 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
162 ม.9 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
76/1 ม.3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
43/2 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
127 ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
307/8 ม.2 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
14/1 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
1/8 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
88 ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
7/9 ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
6/1 ม.3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
102 ม.4 ถ.บาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
73 ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
๑๐๑/๒ ม.4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
๘๖/๑ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
72 ม.4 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
๑๐๔/๒ ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
13/5 ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
61 ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

เบอร์โทร
098-6860829
089-2995872
061-1852613
063-2394813
063-5802983
082-2637250
098-1109855
061-2483408
080-8903918
084-7500067
093-6016232
061-1927908
064-1947054
093-7589197
๐๙๘-๐๕๗๖๖๘๙
๐๙๓-๗๖๔๑๖๕๐
๐๙๓-๖๐๒๔๑๖๔
๐๘๔-๗๔๗๙๓๐๑
๐๙๘-๐๙๐๔๘๙๕
๐๙๓-๖๙๖๒๖๔๘

ลาดับ
21
22
23
24

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอยะหา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายรุสลัม สาและ
นายมาหามะยายาน เจะแว
นายนูรดีน ยาณีระ
นายอัสรี นิลา






อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนศาสน์อิสลาม

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

136 ม.6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
8 ม.4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
4/1 ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
30/1 ม.1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

เบอร์โทร
๐๙๓-๖๙๑๓๒๗๑
๐๙๓-๑๘๔๗๓๔๗
๐๙๓-๖๕๘๔๓๗๔
๐๙๕-๓๗๔๗๙๙๐

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
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซาฮีฟาร์ กูเต๊ะ
นางสาวซูฮัยนี บาเฮง
นางสาวอาแอเสาะ แยกาจิ
นางสาวฮาซาน๊ะ หะเด็ง
นายรุตดี ยะสารี
นายซานูซี ดาระแม
นายอับดุลเลาะห์ อะแด
นายมูฮัมหมัด มาสาระกามา
นายอับดุลรอกิ มะทา
นายอิบรอเฮ็ม กามา
นางสาวนูรีดา ปอเนาะ
นางสาวนูรมา มาโซ
นางสาวคูไซหม๊ะ สาและรี
นางสาวมูรนี กะดะแซ
นางสาวนูรฮายาตี ฮามะ
นางสาวฮาสือน๊ะ รือแมซา
นางสาวฟิรดา สะหะโด
นางสาวนูร์มี มาหะมะ
นางสาวอารัยนียะห์ แวหะยี
นางสาวอาซูรา โดซอมิ






















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

โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์ วิทยา
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนทุง่ ยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
โรงเรียนบารุงศาสน์วิทยา
โรงเรียนทุง่ ยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนทุง่ ยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนทุง่ ยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

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

เบอร์โทร

54 ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
062-2329411
26 ม.4 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
061-1730878
28/2 ม.2 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
080-8630467
9 ม.4 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
061-1798611
36/4 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 098-0240993
65/2 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-7676049
105/8 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-6958192
53 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 095-9391853
2/3 ม.4 ต.เนินงาน อ.รามัน จ.ยะลา 95140 095-3580073
87/1 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 061-0714771
131/2 ม.1 ต.ตาโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 093-6601728
061-1793230
65/2 ม.3 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
38/1 ม.6 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-6461829
127/1 ม.4 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 086-3656379
19/5 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-7267768
24/1 ม.6 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 086-2857193
098-7083189
14 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
4/2 ม.5 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-6083021
53/1 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 064-1485124
102/3 ม.4 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 096-9208498

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 เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรฟาติน กะระจิ
นางสาวซาฮีรา บือราเฮง
นางสาวอารีนา บือแน
นางสาวซูปียะห์ สามะ
นางสาวนูรมี สาและ
นายฟุรกอน โซะม๊ะ
นางสาวอัสวานี วาเลาะ
นางสาวรุสนา โซ๊ะซูมะ
นางสาวโซเฟีย หะยีนรอเฮง
นางสาวนูรีย๊ะ กาซอ
นางสาวซาลมีลา ซีมะมิง
นางสาวอารีณา ยะสะแต
นางสาวนูรีดา จะสิติ
นางสาวนาเดีย สะมาลอ
นางสาวอารีนา มะแซ
นางสาวณาเดียร์ สะอิ
นางสาวนูรดีนีน ติโบซู
นางสาวอาอีเสาะ ดอเลาะ




















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

โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรบียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

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

214 ม.2 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
35 ม.1 ถ.ทัว่ ไป ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
102/1 ม.4 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
9/2 ม.1 ต.กาลุปัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
69/1 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
12/1 ม.4 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
140 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
36/3 ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
123 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
13/6 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
38/5 ม.2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
62/3 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
97/2 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
36 ม.4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
32/2 ม.4 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
15 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
55/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
12/2 ม.1 ต.บอมัง อ.รามัน จ.ยะลา

เบอร์โทร
093-7673886
061-2194456
081-2774955
093-6470249
090-3694300
063-0964826
083-0797070
085-6741204
098-1367827
085-6880591
089-8875134
087-2969408
084-8594038
080-1372235
086-2849897
084-5359627
089-5973228
063-0861371

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
จังหวัดยะลา อาเภอบันนังสตา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซ่อฟีเราะฮ์ ดือราแมหะยี
นางสาวนูรอัยนี สีเดะ
นายนิอัสรันร์ สือเตาะ
นายเผ่าซัน เจะเงาะ
นางสาวรอกีเยาะ เตาะสาตู







อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

ตาเบียร์ตุลวาตันมูลนิธิ
ตาเบียร์ตุลวาตันมูลนิธิ
อาลาวียะห์วิทยา
ดารงวิทยา
บันนังสตาวิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

443/2 ม.1 ต.ตลิ่งชั น อ.บันนังสตา จ.ยะลา
339/1 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
121/3 ม. 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
250/1 ม.6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
137 ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

เบอร์โทร
093-6349497
061-2065379
093-0053223
098-0459322
098-7179364

ลาดับ

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

1 นางสาวอาซีซะห์ ราชเพชร



อิสลาม โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

ยะลา 32/4 ม.2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120

เบอร์โทร
093-6092105

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอกรงปินัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวมานีเราะ เดอะ
นายมูฮัมหมัดรุสลี มาหะมะ
นายมูฮัมหมัดฮานาฟี ดีสะเอะ
นายมูฮัมหมัดฝันดี ยะยือริ
นายมูฮัมหมัดอารอฟัต สะอิ
นางสาวอาอีดา ยามา
นางสาวนุรฮีดายะ ปุโรง
นายลุกมาน เจะนิ










อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตัน
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนศาลาฟี

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

98/1 ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
88 ม.3 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
38/1 ม.8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
73 ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
45 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
29/3 ม.4 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
23 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
122/1 ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง

เบอร์โทร
093-7827191
063-0723825
092-5064724
098-0604963
062-2590407
089-5992093
063-0843858
082-8293905

