1/23

บัญชีรายชื่อแนบท้ ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้ " ส่วนหน้ า
เรื่ อง รับสมัครเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้ " เข้ ารับทุนการศึกษา
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจาปี 2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่

1

ชื่อ-สกุล

นาย ซูไฮมี บือราเฮง
โทร. 061 032 7729

ที่อยู่

157 ม.4 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง
จ.ยะลา จ.ยะลา 95000

รุ่ น

สถานศึกษา

26 ร.ร.อุดมศาสน์วิทยา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

หมายเหตุ

ม.2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่

1
2

ชื่อ-สกุล

นายมูฮมั หมัดรอฟี มะ
โทร. 064 658 3541
นาย อาดีรอน อิสอ
โทร. 093 742 1073

ที่อยู่

12/1 ม.4 ต.กะมิยอ อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 9400
99 หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

25 ร.ร.เดชะปั ตตนยานุกลู

ม.3

29 ร.ร.ศาสนบารุง (สอลิหดุ
ดีน)

ม.3

หมายเหตุ

มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่

1
2

ชื่อ-สกุล

นายวันนูรฮัซมัน หวันสนิท
โทร. 087 477 8216
นายแวมูฮมั หมัด มะเซ็ง
โทร. 098 075 3420

ที่อยู่

รุ่ น

สถานศึกษา

74 ม.2 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 29 ร.ร.เดชะปั ตตนยานุกลู
90150
18/1 ม.3 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง
30 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 40
จ.ปั ตตานี 94000
ปั ตตานี

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

ม.4
ม.4

หมายเหตุ

2/23

มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่

1.

ชื่อ-สกุล

น.ส.นาบีละห์ ตุหวันร่าเหม
โทร. 089 596 8028
2. น.ส.ซูไวบะห์ สะมะ
โทร. 093 638 5073
3. น.ส.นูรวารี สมาน
โทร. 093 684 8746
4. น.ส.รูซานา และหีม
โทร. 093 652 2953
5. น.ส.นูรฮากีน๊ะ กาโบ๊ ะ
โทร. 093 660 7409
6. นาย นูรมัน เจะซอ
โทร. 097 973 5303
7. น.ส. สามียะห์ ยือลาแป
โทร. 098 705 2963
8. น.ส. นูรฮุลนียะห์ มามะ
โทร. 063 064 5758
9. นายฮัรพันดี ปาแด
โทร. 093 727 4383
10. นายมะรอบี บากา
โทร. 098 070 797

ที่อยู่

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

124/3 ม.3 ต.นาทวี อ.นาทวี
29 ร.ร.ตัสดีกียะห์
จ.สงขลา 90160
57/1 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน
29 ร.ร.รามันห์ศริ ิ วิทย์
จ.ยะลา 95140
3 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 30 ร.ร.ตัสดีกียะห์

ม.5

114/1 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ
จ.สงขลา
62 ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน
จ.ยะลา
108 บ้ านสีริ หมูท่ ี่ 3 ต.ตลิ่งชัน
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
30/2 หมู่ 2 ต.ศรี สาคร อ.ศรี สาคร
จ.นราธิวาส 96210
60 ม.9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
จ.ปั ตตานี 94170
45 บ.ยูกิ ม.4 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน
จ.นราธิวาส 96190
34 ม.5 (บ้ านจาเราะสโตร์ ) ต.กะลุวอ
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

30 ร.ร.ตัสดีกียะห์

ม.5

29 รามันห์ศริ ิ วิทย์

ม.5

27 ร.ร.ดารงวิทยา

ม.5

23 ร.ร.ศรี วารินทร์

ม.5

27 ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน

ม.5

28 ร.ร.ดารุลฮิกมะห์

ม.5

28 ร.ร.ดีนนียะห์อิสลามียะห์

ม.5

ม.5
ม.5

หมายเหตุ

3/23

ที่

ชื่อ-สกุล

11. น.ส.ซอฟาลีฮะห์ กากะ
โทร. 098 707 4328
12. น.ส.พาดีละห์ สาฮา
โทร. 098 125 3901
13. นางสาวเสาวนีย์ โต๊ ะเส็น
โทร. 090 179 0265
14. นางสาวนูรีซนั มะมิง
โทร. 087 031 1372
15. นางสาวอัฟนานร์ เจ๊ ะแต
โทร. 093 686 7067
16. นางสาวซีตีนอร์ ฟารัช ยูโซ๊ ะ
โทร. 093 717 6824
17. นายอาหาหมัด มามะ
โทร. 062 442 9412
18. นายอับดุลวาฮัด หะแวบือซา
โทร. 093 634 2183

ที่อยู่

28/2 ม.3 ต.วังพญา อ.รามัน
จ.ยะลา
63 ม.6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้ อ
จ.ปั ตตานี
38/4 ม.8 ต.สะกอม อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
66/1 ถ.กาแป๊ ะฮูลู ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
4/5 ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
95000
43/1 หมู1่ ต.แว้ ง อ.แว้ ง
จ.นราธิวาส 96160
43/3 ม.1 ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160
107 ม.8 ต.จะแนะ อ.จะแนะ
จ.นราธิวาส 96220

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

30 ร.ร.ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ

ม.5

28 ร.ร.สายบุรีอิสลามวิทยา

ม. 5

29 ร.ร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ

ม.5

30 ร.ร.คอยรี ยะห์วิทยามูลนิธิ

ม.5

30 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

ม.5

30 ร.ร.เวียงสุวรรณวิทยาคม

ม.5

29 ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา

ม.5

30 ร.ร.สวนพระยาวิทยา

ม.5

หมายเหตุ

4/23

มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ที่

ชื่อ-สกุล

1

น.ส.บิสมี นาโด
โทร. 061 241 9438
น.ส.ฟาริน ยูโซ๊ ะ

2
3

น.ส.ฮาฟี ยานี บือแน
โทร. 063 903 9165
4 นายอาลีฟ ดอเลาะ
โทร. 093 667 5162
5 นายธีรวัตร หมาดหนุด
โทร. 086 491 7851
6 น.ส.นาฏียา มาลินี
โทร. 094 586 2326
7 น.ส.แอนนา นุ้ยโส๊ ะ
โทร. 099 406 4591
8 นายอัสมัง แมะกาจิ
โทร.
9 นายวันซุลกิฟลี หะยีดาเหร์
โทร.093 780 6702
10 นายอับดุลมาลิก เสนาฤทธิ์
โทร. 061 4433340

ที่อยู่

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

42/2 ม.5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส
98/4 ม.2 ต.อูโบะบือซา อ.ยี่งอ
จ.นราธิวาส 96180
72/5 ม.3 ต.กอลา อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160
30 ม.6 ต.ปูยดุ อ.เมือง จ.ปั ตตานี

21 ร.ร.ดารุสลาม

ม.6

22 ร.ร.ร่มเกล้ า

ม.6

22 สายบุรีอิสลามวิทยา

ม.6

22 จงรักสัตย์วิทยา

ม.6

56 ม.10 ต.ทุง่ หว้ า อ.ทุง่ หว้ า
จ.สตูล
219 ม.4 ต.บ้ านควน อ.เมือง
จ.สตูล 91140
341 ม.17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
91110
1/6 ม.1 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง
จ.ปั ตตานี
92 ม.2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปั ตตานี
77 ม.2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา
จ.ยะลา

25 สันติศาสตร์ ศกึ ษา

ม.6

25 สามัคคีอิสลามวิทยา

ม.6

27 ละงูพิทยาคม

ม.6

27 ปูยดุ ประชารักษ์

ม.6

27 มูลนิธิอาซิซสถาน

ม.6

28 ตัสดีกียะห์

ม.6

หมายเหตุ

5/23

ที่

ชื่อ-สกุล

11 น.ส.ทัศนีย์ วิชยั
โทร. 080 864 9094
12 นายฮานาฟี อาลี
โทร. 092 562 8428
13 น.ส.สุวรรณา หลงอาลี
โทร. 086 316 9023
14 น.ส.รุสนี ดาราวี
โทร. 063 864 5988
15 นายอุสมาน วาและ
โทร. 063 087 6318
16 น.ส.นูรอานีรา หะมะสามะ
โทร. 093 189 2684
17 น.ส.ฮามานี มาหะ
โทร. 098 681 3562
18 นายอารี ฟ แวมิง
โทร. 098 793 1500
086 289 4454
19 น.ส.ฟาเต็น สุหลง
โทร. 085 443 7434
082 431 7279
20 นายอิบรอฮีม ดอเลาะ
โทร. 061 245 3098

ที่อยู่

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

59/2 ม.3 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี
จ.ปั ตตานี 94110
34 ม.2 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง
จ.นราธิวาส
5 ม.7 ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง
จ.ปั ตตานี
34 ม.5 ต.บ้ านกลาง อ.ปะนาเระ
จ.ปั ตตานี
108/1 ม.4 ต.สะกา อ.มายอ
จ.ปั ตตานี
25/4 ม.6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ
จ.ปั ตตานี
341/1 ม.2 ต.แหลมโพธ์
อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี 94150
37/2 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส 96030

28 สายบุรีอิสลามวิทยา

ม.6

28 พัฒนาวิทยา

ม6

28 อิสลามประชาสงเคราะห์

ม.6

29
29 ศาสนูปถัมภ์

ม.6

29 อิสลามประชาสงเคราะห์

ม.6

29 ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา

ม.6

28 ดีนนียะห์อิสลามียะห์

ม.6

25/3 ม.9 ต.บูกิต อ.เจอะไอร้ อง
จ.นราธิวาส 96130

29 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ม.6

64 ม.5 ต.กะมิยอ อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000

30 ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา

ม.6

หมายเหตุ

6/23

ที่

ชื่อ-สกุล

21 น.ส.ฟาตีฮะห์ ปาแซ
โทร. 086 286 3699
22 น.ส.นูรีดา ดอเลาะ
โทร. 098 674 5012
23 นายรุสมัน กูนิง
โทร. 093 790 874
24 น.ส.ซูวยั นี เซะแง
โทร. 089 029 6449
25 นายอาริฟ หลังยาหน่าย
โทร. 086 481 3521
26 น.ส.นูรูลอานี เจ๊ ะปิ
โทร. 088 399 9682
27 นายอัซฮา สะอง
โทร. 098 610 3744
28 นายฮัมดี โซ๊ ะปาเน๊ าะ
โทร. 084 969 2270
29 นางสาวอาญีซะฮ์ มีนา
โทร. 086 484 0951
30 นางสาวดัสวานี มะสาแม็ง
โทร. 093 625 7615
31 นางสาวซามีอ๊ะ เจ๊ ะเต๊ ะ
โทร. 081 416 9058

ที่อยู่

429 ม.4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี
จ.นราธิวาส 96140
51 ม.2 ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160
18/3 ม.3 ต.ตาลีอายร์
อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี 94150
60 ม.3 ต.ยะต๊ ะ อ.รามัน
จ.ยะลา 95142
204 ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ.สตูล 91160
8/2 ม.3 ต.เกะรอ อ.รามัน
จ.ยะลา 95140
14 หมู่ 8 ต.กะรุบี อ.กะพ้ อ
จ.ปั ตตานี 94230
53/1 หมู่ 3 ต.กอตอตือร๊ ะ
อ.รามัน จ.ยะลา 95140
98/3 หมู1่ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ
จ.นราธิวาส 96180
44/2 หมู1่ ต.ร่มไทร อ.สุคริ ิน
จ.นราธิวาส 96190
89 หมูท่ ี่ 6 ต.กาลิซา อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

22 ร.ร.ดารุสสาลาม

ม.6

30 ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา

ม.6

29 ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา

ม.6

ร.ร.รามันห์ศริ ิ วิทย์

ม.6

28 ร.ร.สามัคคีอิสลามวิทยา

ม.6

30 ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา

ม.6

28 ร.ร.ดรุณศาสนวิทยา

ม.6

30 ร.ร.มะอาหัดอิสลามียะห์

ม.6

30 ร.ร.ร่มเกล้ า

ม.6

28 ร.ร.ดารุสสาลาม

ม.6

29 ร.ร.ดารุสสาลาม

ม.6

หมายเหตุ

7/23

ที่

ชื่อ-สกุล

32 นางสาวนิสามล ยีดาหมิ
โทร. 095 671 0128
33 นางสาวชลิตา ยีดาหมิ
โทร. 095 671 0128
090 330 8954
34 นางสาวรอฮีหม๊ ะ แมเราะดา
โทร. 098 754 7141
089 596 6246
35 นางสาวชาลินี คงสังข์ยิ ้ม
โทร.
36 นางสาวมาลีนี ตาเยะ
โทร. 083 038 4960
37 นายอุบยั ดิลลาฮฺ สะมะลาเต๊ ะ
โทร. 061 179 3881
38 น.ส.ซาบานาร์ มรรคาเขต
โทร. 093 773 2207
39 นางสาวนูรอาซีกีน จรกา
โทร. 098 703 2543
40 นางสาวนู้รฟี ไล อารง
โทร. 089 974 1699
41 นายบัฎรี เปาะเอ็ง
โทร. 061 227 0012

ที่อยู่

61/1 ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
61/1 ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

29 ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์

ม.6

30 ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์

ม.6

84/1 หมู1่ ต.จะแหน อ.สะบ้ าย้ อย 28 ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน
จ.สงขลา 90210

ม.6

99/1 หมู2่ ต.ท่าธง อ.รามัน
จ.ยะลา
98/48 หมู่1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
96 หมู9่ ต.บ้ านนา อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
33 หมู8่ ต.ป่ าชิง อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
177/2 ม.6 ต.ปะลุกาสาเมาะ
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
12 ม.6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้ อ จ.
ปั ตตานี 94230
22/2 ม.10 ต.โคกเคียน อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 96000

ม.6

ร.ร.รามันห์ศริ ิ วิทย์
30 ร.ร.พัฒนาวิทยา

ม.6

26 ร.ร.รุ่งโรจน์วิทยา

ม.6

28 ร.ร.เร๊ าะห์มานีย๊ะห์

ม.6

ร.ร.สายบุรีอิสลามวิทยา

ม.6

30 ร.ร.สายบุรีอิสลามวิทยา

ม.6

30 ร.ร.พัฒนศาสน์วิทยา

ม.6

หมายเหตุ

8/23

ที่

ชื่อ-สกุล

42 น.ส.นุรอีห์ซานด์ มะสาแม
โทร. 061 191 3579
43 น.ส.แวยาวาเส แวนุเซ็ง
โทร. 063 059 3291
44 น.ส.นุรฮายาตี มะอีแต
โทร.092 894 6943
45 น.ส.มารี ยะห์ หะยีเจ๊ ะและ
โทร. 093 595 3231
46 น.ส.ปาตีฮาห์ บอสู
โทร. 093 727 6136
47 น.ส.นูรฮาฟี ซา บือราเฮ็ง
โทร. 063 607 7486

ที่อยู่

63/1 ม.6 ต.กาลิซา อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส 96130
93/4 ม.2 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ ง
จ.ปั ตตานี 94150
134 ม.4 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส 96170
49/1 ม.3 ต.ปิ ตูมดุ ี อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160
11 ม.3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
จ.ปั ตตานี 94170
14/2 ม.6 ต.ยาบี อ.หนองจิก
จ.ปั ตตานี 94170

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

29 ร.ร.ดารุสสาลาม

ม.6

29 ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา

ม.6

30 ร.ร.สายบุรีอิสลามวิทยา

ม.6

30 ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา

ม.6

29 ร.ร.เดชะปั ตตนยานุกลู

ม.6

29 ร.ร.ยาบีบรรณวิทย์

ม.6

หมายเหตุ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ที่

ชื่อ-สกุล

1.

น.ส.สุ
1 รีย์ กูเต๊ ะ
โทร. 098 015 6059
081 748 1866

152/5 ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

2.

น.ส.ไซนะ เตาะสาตู
โทร. 098 739 4703
นายอาหยัน เจะลากายู
โทร. 063 105 2170
นายมูฮาหมัดบากอรี เยาะมะ
โทร.
น.ส.รู
2 ซีลา ติงกูแว
โทร. 093 663 2067
080 036 8764

137 ม.1 ต.บันนังสตา
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
2/1 ม.1 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 30 วิทยาลัยการอาชีพรามัน
95140
99 ม.4 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
15 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ปวส.1

27/4 ม.7 ถ.จะนะ-เก้ าเส้ ง
ต.เขารูปช้ าง อ.เมือง จ.สงขลา
90000

ปวส.2

6.

นายมะนู
3 วี มะแซ
โทร. 095 443 1499
092 429 1573

86/1 ม.5 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ
จ.นราธิวาส 96150

7.

นายกู
4 ซะอูดี กูบือโด
โทร. 061 352 8489
095 201 4732

1 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา
จ.ยะลา 95120

3.
4.
5.

ที่อยู่

รุ่ น

สถานศึกษา

30 วิทยาลัยการอาชีพปั ตตานี
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 (ร.ร.มุสลิม
ศึกษา)
21 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

21 สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้ (วิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท์)
สาขาการแปรรูปสัตว์น ้า
22 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส
ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์
สาขาสัตวศาสตร์
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ยะลา
แผนกการบัญชี

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

ปวส.1

ปวส.1
ปวส.1

ปวส.2

ปวส.2

หมายเหตุ

10/23

8.
9.

น.ส.ซูวยั บ๊ ะห์ มะอูเซ็ง
โทร. 085 672 4338
นายบูดีร์มนั สาเต๊ าะ
โทร. 087 908 6806

10. น.ส.อาซีซะห์ ลอเด็ง
โทร. 093 772 3524
11. น.ส.นุรซูรียานา ดือราแม

69 ม.3 ต.กระหวะ อ.มายอ
จ.ปั ตตานี 94140
173 ม.2 ถ.สุขยางค์ อ.ธารโต
จ.ยะลา 95150
45 ม.4 ต.ประจัน อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160
62/2 ม.3 ต.สะกา อ.มายอ
จ.ปั ตตานี

22 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปั ตตานี
21 วิทยาลัยเทคโนโลยี
การเกษตรและประมง
ปั ตตานี
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปั ตตานี
22 วิทยาลัยเทคโนโลยี
การเกษตรและประมง
ปั ตตานี

ปวส.2
ปวส.2

ปวส.2
ปวส.2

11/23

ที่

1.

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

น.ส.นู
1 รไอนี เยง
โทร. 089 878 0339
น.ส.อามีเน๊ าะ แยแย
โทร. 093 582 9130
น.ส.ซูรายา มะมิง
โทร. 093 696 7900
น.ส.ซูนีรา เจะสะมาแอ
โทร. 090 485 5473

31/10 ม.7 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000
24/32 ม.3 ต.ยะหา อ.ยะหา
จ.ยะลา 95120
181/630 ถ.เจริญประดิษฐ์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
51 ม.2 ต.ตันหยงลุโงะ อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000

น.ส.วันนูรีนา แวสะแม
โทร. 061 245 3304
นายสุไลมาน ปาแน
โทร. 081 095 9369

5/4 ม.1 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000
61/11 ม.5 ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160

7.

น.ส.นูรอามีลา กาเจร์
โทร. 061 038 3089

81/1 ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000

8.

น.ส.อรุณรุ่ง หนูชยั
โทร. 095 716 1409

27/2 ม.2 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์
จ.ปั ตตานี 90000

2.
3.
4.

5.
6.

รุ่ น

สถานศึกษา

21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์
27 ม.ฟาฎอนี
สาขาภาษาอังกฤษ
28 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะรัฐศาสตร์
30 ม.ราชภัฏยะลา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
28 ม.ราชภัฏยะลา
คณะบริหารธุรกิจ
28 ม.ราชภัฏยะลา
คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์
26 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา
27 ม.ทักษิณ
คณะนิติศาสตร์

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

ปี 1
ปี 1
ปี 1
ปี 1

ปี 1
ปี 1

ปี 1

ปี 1

หมายเหตุ
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ที่

ชื่อ-สกุล

9.

นายนาดีมนั สะรี บู
โทร. 085 473 2116

10. นายฮาซัน อีแต
โทร. 081 236 5707
11. น.ส.อุษา หาแว
โทร. 084 535 6938
12. น.ส.ยามีล๊ะห์ เจ๊ ะมามะ
โทร. 082 823 2360

ที่อยู่

51/22 ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94180

13. น.ส.อุชมานา หลีมนั สา
โทร. 091 461 1454
14. น.ส.ทัศน์วรรณ โสพิกลุ
โทร. 091 035 6280

61 ม.5 ต.เกาะจัน อ.มายอ
จ.ปั ตตานี 94140
67/5 ถ.กาแป๊ ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
75/3 ม.6 ต.ท่าเรื อ อ.โคกโพธิ์
จ.ปั ตตานี 94120
83 ม.4 ต.ปากน ้า อ.ละงู จ.สตูล
91110
170 ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ.สตูล 91130

15. น.ส.สุพตั รา กัญหผะลา
โทร. 092 493 6114
16. น.ส.รุสมาวาตี เจ๊ ะฆอ
โทร. 093 709 9824
17. น.ส.ฟาฎิละฮ์ ดาแลหมัน
โทร. 081 693 7073

83/1 ม.11 ต.ลาไพล อ.เทพา
จ.สงขลา 90260
171 ม.5 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส 96130
337/1 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล 91000

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

20 ม.วลัยลักษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยากร
30 ม.ฟาฏอนี

ปี 1

28 ม.เทคโนโลยีสรุ นารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 ม.สงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
22 ม.รามคาแหง
คณะศึกษาศาสตร์
24 ม.สงขลานครินทร์
คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ
25 ม.วลัยลักษณ์

ปี 1

26 ม.ราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์
26 ม.สงขลานครินทร์
คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ปี 1

ปี 1

ปี 1
ปี 1
ปี 1

ปี 1

ปี 1

หมายเหตุ
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ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

18. น.ส.มาลีณา เต๊ ะหม่อม
โทร. 082 824 5724
19. น.ส.นาสนีน บิลงั โหลด
โทร. 091 987 5686
20. น.ส.นูรฮูดา แวสุหลง
โทร. 093 727 5975

13/1 ม.1 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา
90130
45 ม.3 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
91140
77/1 ม.1 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000

21. น.ส.ซาณียะห์ ดีรี
โทร. 086 484 1463
22. น.ส.อภิญญา ชุมเพ็ชร
โทร. 099 317 3860
23. น.ส.มารี ดา มะดีเยาะ
โทร. 087 394 3148

38 ถ.บือเจาะ ต.บาเจาะ
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
48/1 ม.7 ต.ปลักหนู อ.นาทวี
จ.สงขลา 90110
654/17 ถ.ประชาวิวฒ
ั น์ ต.สุไหง
โกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
10110
28/3 ม.2 ต.อาติ อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160
62/3 ม.8 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ
จ.ปั ตตานี 94141
136/1 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง
จ.ปั ตตานี 94150

24. น.ส.แวเซาะ เทษา
โทร. 098 136 6522
25. น.ส.ไซนับ ลาเตะ
โทร. 093 653 8042
26. น.ส.คอฮีเราะห์ อูมะ
โทร. 098 136 7905

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

26 ม.ปั ตตานี

ปี 1

26 ม.ราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
26 ม.สงขลานครินทร์
คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์
27 ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
28 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี

ปี 1

28 ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์

ปี 1

28 ม.ราชภัฏยะลา

ปี 1

28 ม.ราชภัฏยะลา

ปี 1

28 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี

ปี 1

ปี 1

ปี 1
ปี 1

หมายเหตุ
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ที่

ชื่อ-สกุล

27. นายหะบีบ ซิมะ
โร. 091 310 1029
28. นายหมัดตัรมีซี ดอยอโละโมะ
โทร. 088 764 7159
29. น.ส.สุบยั ย๊ ะ เต๊ ะหะ
โทร. 088 488 9728
30. นายอาลียสั เลาะราแม
โทร. 061 352 8498
31. น.ส.นูรอัยนี สะมะแอ
โทร. 087 899 1753
088 762 0669
32. น.ส.นิชรี ย์ เบ็ญนิเลาะ
โทร. 087 297 4878
086 322 9214
33. น.ส.เจ๊ ะรอเม๊ าะ สามะ
โทร. 081 479 8669
34. นายอันดาลีฟ ปะเตะตีมุง
โทร. 095 860 0200
35. น.ส.อนุสรา หลาหลี
โทร. 082 826 7693
36. น.ส.ซอบารี ยะห์ แมเต๊ ะ
โทร. 098 024 3703

ที่อยู่

1/3 ม.2 ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
95000
111 ม.1 ต.สุวารี อ.รื อเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
75 ม.7 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
45/1 ม.7 บ้ านกาโต๊ ะ ต.ปะแต
อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
134/3 ม.1 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์
จ.ปั ตตานี
38 ม.5 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง
จ.ปั ตตานี 94150
9 ม.6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 96110
30/2 ม.3 ต.ละแอ อ.ยะหา
จ.ยะลา 95120
38/1 ม.6 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
52/2 ม.10 ต.ศรี สาคร อ.ศรี สาคร
จ.นราธิวาส 96210

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

29 ม.รังสิต

ปี 1

29 ม.ราชภัฏยะลา

ปี 1

22 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะรัฐศาสตร์
26 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะศิลป
ศาสตร์ สาขาการโรงแรม
22 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี คณะรัฐศาสตร์
สาขาการปกครอง
21 ม.วลัยลักษณ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาอานามัยสิ่งแวดล้ อม
16 ม.IAIN TULUNGAGUNG,
INDONESIA
12 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สาขาแพทย์แผนไทย
18 ม.ราชภัฎสงขลา สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
22 ม.ฟาฏอนี

ปี 1
ปี 1
ปี 1

ปี 1

ปี 1
ปี 1
ปี 1
ปี 1

หมายเหตุ
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ที่

ชื่อ-สกุล

37. นายฟิ กรี ไซซิง
โทร. 087 287 9056
38. น.ส.นุรมา ตาเยะ
โทร. 098 045 5259
093 682 2083
39. น.ส.สกุณา หยีมะเหร็ม
โทร. 082 434 9698
088 592 0266
40. นายรอสาลี สะมุแย
โทร. 096 346 2363
064 848 3721
41. นายอาดีลนั ห์ เจะนะ
โทร. 082 834 4718
085 799 4267
42. น.ส.แวซูฟียะห์ หะยีสามะ
โทร. 092 353 7131
43. น.ส.รอฮานา ดาลี
โทร. 061 130 8863
099 984 1659
44. น.ส.ซาลีฮะ ดอเลาะ
โทร. 084 890 3294
083 031 5787

ที่อยู่

33 ม.2 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
156/9 ม.5 ต.บาเจาะ
อ.บันนังสตา ต.ยะลา 95130

รุ่ น

สถานศึกษา

26 ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สาขาการเมืองการปกครอง
28 ม.ราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการเกษตร
831 ม.4 ต.กาแพง อ.ละงู
21 ม.สงขลานครินทร์
จ.สตูล
วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์
44/2 ม.5 ต.เนินงาม อ.รามัน
28 ม.ธรรมศาสตร์
จ.ยะลา
คณะสหเวชศาสตร์ สาขา
วิทยาเทคนิคการแพทย์
50/5 ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก 28 ม.ราชภัฎยะลา
จ.ปั ตตานี
ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
21 ม.6 ต.ยะรัง อ.ยะรัง
2 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
จ.ปั ตตานี 94160
ปั ตตานี คณะศึกษาศาสตร์
108 ม.1 ต.สะนอ อ.ยะรัง
28 ม.รังสิต คณะวิทยาลัย
จ.ปั ตตานี 94160
การแพทย์แผนตะวันตก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
114/5 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง
28 ม.ฟาฏอนี คณะศิลปศาตร์
จ.ปั ตตานี 94160
และสังคมศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

ปี 1
ปี 1

ปี 1

ปี 1

ปี 1

ปี 1
ปี 1

ปี 1

หมายเหตุ

16/23

ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

45. นายซุลกิฟลี หมัดเหร็ม
โทร. 084 543 2115
083 023 7131
46. น.ส.นุรฟาตีนนาบีลา การะเจ็ง
โทร. 093 612 6430
47. นายวสิษฐ์ พล จุลนิล
โทร. 093 716 2228
48. น.ส.มัสนะห์ ตาเยะ
โทร. 093 673 8215
49. น.ส.ฟาติน สาแรหะ
โทร. 061 184 1183
50. นายอับดุลเลาะ กาเน๊ ะ
โทร. 098 032 9598

107 หมู่บ้านนาจวก ม.2
ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
90260
1/2 หมู่ 2 ต.สุโบะบายะ อ.ยี่งอ
จ.นราธิวาส
9 ถ.คูหามุข ซ.จินากุล ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
144 ม.3 ต.ห้ วยกระทิง อ.กรงปิ นงั
จ.ยะลา 95000
98 ม.4 ต.เปาะเส้ ง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
124/8 ม.7 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์
จ.ปั ตตานี 94120

51. นายอับดุลฟาตะห์ หมันเหม
โทร. 082 263 3567
52. น.ส.ตัสนีม มิมนู ิ
โทร. 083 184 6510
53. น.ส.อามีเน๊ าะ ดาราซอ
โทร. 061 508 3055
54. น.ส.อัสวีนา มามะ
โทร. 080 885 1845

56/2 ม.3 ต.บ้ านนา อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
3/2 ม.1 ต.บาโงย อ.รามัน จ.
ยะลา 95140
18 ม.6 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
95140
55/3 ม.5 ต.ลาโละ อ.รื อเสาะ
จ.นราธิวาส

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

14 ม.รามคาแหง
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาไทย
20 ม.เทคโนโลยีภาคใต้

ปี 1

2

ปี 1

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

ปี 1

28
29 ม.ราชภัฏเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์
23 ม.สงขลานครินทร์
สุราษฏร์ ธานี คณะศิลป
ศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
17 ม.อิสลามนานาชาติ
มาเลเซีย คณะเศรษฐศาสตร์
22 ม.ฟาฎอนี
คณะศิลปศาสตร์
22 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะวิทยาการอิสลาม
22 ม.ศรี ปทุม คณะวิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริ การ

ปี 2
ปี 2

ปี 2
ปี 2
ปี 2
ปี 2

หมายเหตุ

17/23

ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

55. นายเตาเฟด เจาะกลาดี
โทร. 091 832 3280
56. น.ส.นูรือมา สามะแอ
โทร. 061 241 3682
57. น.ส.มาซือนะ จ๊ ะตุง
โทร. 093 657 1544

17/3 ม.1 ต.กอตอตือร๊ ะ อ.รามัน
จ.ยะลา 95140
274/1 ม.2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ
จ.นราธิวาส 96220
27 ม.4 ต.สามัคคี อ.รื อเสาะ
จ.นราธิวาส 96150

58. น.ส.สาร์ วาตี แวหะยี
โทร. 098 072 5520
59. น.ส.ฟี ตเราะห์ ยูนุ
โทร. 089 976 4591
60. นายมะเซากี สูแว
โทร. 088 270 3324
61. น.ส.มารี ณี มะยะเด็ง
โทร. 090 374 7634

52/1 ม.2 ต.ยะลา อ.เมือง จ.
ยะลา 95000
303/2 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้ อง
จ.นราธิวาส 96130
48 ม.2 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง
จ.ปั ตตานี 94150
53 ม.5 ต.ตะบิ ้ง อ.สายบุรี
จ.ปั ตตานี 94110

62. น.ส.ซานีตา หลีหมัด
โทร. 098 709 6583
63. น.ส.นูรีดา สาและ
โทร. 088 795 4844
64. น.ส..ซอบารี ยะห์ ลาเตะ
โทร. 093 762 0626

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

28 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์
21 ม.รังสิต
คณะศิลปศาสตร์
20 ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
22 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
22 ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์

ปี 2

22 ม.ราชภัฏนครศรี ธรรมราช

ปี 2

22 ม.สงขลานครินทร์
คณะมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
108/15 ม.2 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง
23 ม.ราชภัฏสงขลา
จ.ปั ตตานี 94150
คณะครุศาสตร์
33/7 ม.8 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง
24 ม.สงขลานครินทร์
จ.ปั ตตานี 94000
คณะรัฐศาสตร์
361/2 ม.6 ต.พาประดู่ อ.โคกโพธิ์ 28 ม.ทักษิณ คณะวิทยาการ
จ.ปั ตตานี 94180
สุขภาพและการกีฬา

ปี 2

ปี 2
ปี 2

ปี 2
ปี 2

ปี 2
ปี 2
ปี 2

หมายเหตุ

18/23

ที่

ชื่อ-สกุล

65. น.ส.อาภาพร แลแว
โทร. 095 067 1610
080 539 0931
66. น.ส.อนุสรา นุ้ยคดี
โทร. 091 461 0435
062 070 3246
67. น.ส.นุชจรี ย์ สาลา
โทร. 086 955 5389
68. นายอดินนั ท์ สกุลา
โทร. 089 734 7964
69. น.ส.ซาลีฮะ ดอเลาะ
โทร. 084 890 3294
083 031 5787
70. นายซูฮาฟิ ส เจะดาโอะ
โทร. 085 673 7580
063 809 0526
71. น.ส.ซอลีฮะห์ เด็งแวลี
โทร. 089 293 1706
063 084 1391
72. นายฮานีฟ มะเระ
โทร.090 163 7184

ที่อยู่

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

393 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล 91110

22 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั (สงขลา)

ปี 2

127 ม.3 ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล 91110

21 ม.ราชภัฎนครศรี ธรรมราช
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
20 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะศึกษาศาสตร์
21 ม.ราชภัฎสงขลา
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
28 ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์
ธานี คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
18 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
19 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
21 ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์
ธานี คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ปี 2

96 ม.2 ต.บ้ านควน อ.เมือง
จ.สตูล 91140
35 ม.1 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน
จ.สตูล 91160
114/5 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160
101/1 หมู่ 6 ต.พิเทน
อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปั ตตานี 94140
100/1 ม.2 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง
จ.ปั ตตานี 94150
169/1 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ ะ
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

ปี 2
ปี 2
ปี 2

ปี 2

ปี 2

ปี 2

หมายเหตุ

19/23

ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

73. น.ส.ซอลี
น ฮะห์ สะมะแอ
โทร. 090 883 7940
74. นายมะสุกรี ยะพะ
โทร. 098 092 8805
75. น.ส.ฮานีพ๊ะ โซ๊ ะปาเน๊ าะ
โทร. 092 548 8473

36 ม.1 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง
จ.ปั ตตานี 94150
20 ม.8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา
จ.สงขลา 90150
53/1 ม.3 ต.กอตอตือร๊ ะ อ.รามัน
จ.ยะลา 95140

76. นายฟี ฏรี ย์ ราโซ
โทร. 061 240 9025
77. น.ส.นูฮานีป๊ะ แปแนะ
โทร. 089 870 7618

258/1 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ ะ
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
97 ม.1 ต.บาโหย อ.สะบ้ าย้ อย
จ.สงขลา 90210

78. นายตูแวเฮง กูอาแซ
โทร. 082 262 4441
79. น.ส.อัญชลี ยะโงะ
โทร. 093 487 8612
80. น.ส.นาปี ซะห์ ดือราแม
โทร. 092 981 2037
81. น.ส.มาซูวิญ กาซา
โทร. 091 317 3856

13/1 ม.7 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
48 ม.2 ต.ตังหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง
จ.ปั ตตานี 94150
97/5 ม.1 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส 96130
60/3 ม.2 ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี 94160

รุ่ น

สถานศึกษา

17 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะศึกษาศาสตร์
19 ม.กรุงเทพธนบุรี
คณะบริหารธุรกิจ
21 ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
21 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
21 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
14 ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง
19 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
19 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะศึกษาศาสตร์
21 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาการจัดการ

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

ปี 3
ปี 3
ปี 3

ปี 3
ปี 3

ปี 3
(เทียบโอน)
ปี 3
ปี 3
ปี 3

หมายเหตุ

20/23

ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

82. น.ส.ซารี นา มะมิง
โทร. 089 975 7289
83. น.ส.อาซีกีน นิจ๊ะ
โทร. 093 626 0865
84. น.ส.รุสนา สาอุ
โทร. 088 786 1517
85. น.ส.พัชรี วรรณ หมัน่ สัน
โทร. 091 169 3791
86. น.ส.มารี หยา หลังยาหน่าย
โทร. 091 985 4153
87. น.ส.อาอีซะห์ สะยู
โทร. 091 503 9756

66/1 ถ.กาแป๊ ะฮูล ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
14 ม.9 ต.เกาะสะท้ อน อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 96110
26 ม.4 ต.กาลูปัง อ.รามัน
จ.ยะลา 95140
27 ม.3 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
91140
23 ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ.สตูล 91160
26 ม.9 ต.เกาะสะท้ อน อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 96110

88. น.ส.นิสาวียะห์ บาโด
โทร. 061 194 1352
89. นายมะยากี หมัดยะมา
โทร. 093 681 6090
90. นายชาตรี ดอมะ
โทร. 089 599 2436

53/1 ม.2 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000
14/4 ม.4 ต.ยา อ.ยะหา จ.ยะลา
59 ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์
จ.ปั ตตานี

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

20 ม.กรุงเทพธนบุรี
คณะศิลปศาสตร์
21 ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์
คณะวิทยาการจัดการ
20 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะรัฐศาสตร์
20 ม.ราชภัฎภูเก็ต
คณะครุสาสตร์
21 ม.รามคาแหง
คณะศึกษาศาสตร์
21 ม.สงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
21 ม.สงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
23 ม.รังสิต คณะศิลปศาสตร์

ปี 3

21 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ปี 3

ปี 3
ปี 3
ปี 3
ปี 3
ปี 3

ปี 3
ปี 3

หมายเหตุ

21/23

ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

91. น.ส.ฟาซียนั การี
โทร. 093 771 1650
086 287 8427

59/1 ม.1 ต.เชียงเครื อ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

92. นายมัรวาน เจะสนิ
โทร. 091 316 6853
093 564 1507
93. น.ส.โซเฟี ยะห์ บือซา
โทร. 087 096 3036
073 240 286

137/1 ม.4 ต.ตะปอเยาะ
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

94. น.ส.ไซนับ บือซา
โทร. 087 096 3036
073 240 286

18 ถ.สิโรรส 1 ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

95. นายอีลียสั สาเม๊ าะ
โทร. 087 299 3139
96. น.ส.มูรณี มุเซะ
โทร. 080 543 6938
97. น.ส.อัยเซาะ สาแล
โทร. 093 787 1158

257/3 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ ะ
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
127 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
71/3 ม.5 ต.ตะปิ ง้ อ.สายบุรี
จ.ปั ตตานี 94110

18 ถ.สิโรรส 1 ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

รุ่ น

สถานศึกษา

21 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
18 ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์
คณะสถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา
19 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอาหรับ-อาหรับธุรกิจ
19 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอาหรับ-อาหรับธุรกิจ
19 ม.เทคโนโลยีสรุ นารี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19 ม.ฟาฏอนี
คณะศึกษาศาสตร์
19 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
คณะศิลปศาสตร์

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

ปี 3

ปี 3

ปี 3

ปี 3

ปี 4
ปี 4
ปี 4

หมายเหตุ

22/23

ที่

ชื่อ-สกุล

98. น.ส.ฮุสนีฟะห์ ตุหวันร่าเหม
โทร. 093 581 5615
99. น.ส.อุมาพร แสมตะฝา
โทร. 088 489 6035
100. นายหาแว เจ๊ ะดอเล๊ าะ
โทร. 088 480 3395
101. น.ส.นูรีซนั กาแจ
โทร. 082 273 9356
102. น.ส.ฟาตีฮ๊ะ เยะแล
โทร. 093 659 9258
103. นายฮารง ดอเลาะ
โทร. 093 693 4884
104. น.ส.สุรีย์ เส็นสมมาตร
โทร. 089 463 9862
105. นาย อัลฮารี ส หะยีสาและ
โทร. 082 822 2038
080 702 0943

ที่อยู่

124/3 ม.3 ต.นาทวี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
72 ม.11 ต.ท่าช้ าง อ.บางกล่า
จ.สงขลา 90110
24/2 ม.3 ต.รื อเสาะออก
อ.รื อเสาะ จ.นราธิวาส 96150
25/1 ม.5 ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง
จ.ปั ตตานี
131/1 ม.9 ต.เตราะบอน
อ.สายบุรี จ.ปั ตตานี 94110
8/2 ม.3 ต.บาตง อ.รื อเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
43 ม.7 ย่านซื่อ อ.ควนโดน
จ.สตูล 91160
42 ถ.บือเจาะ ต.บาเจาะ
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170

รุ่ น

สถานศึกษา

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

16 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
ปี 4
คณะศึกษาศาสตร์
17 ม.สงขลานครินทร์ ปั ตตานี
ปี 4
คณะนิติศาสตร์
16 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ปี 4
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
(เทียบโอน)
18 ม.ราชภัฏยะลา
ปี 4
คณะครุศาสตร์
21 ม.ราชภัฎสงขลา
ปี 4
คณะวิทยาการสื่อสาร
16 ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
ปี 4
คณะศึกษาศาสตร์
19 ม.ราชภัฎยะลา
ปี 4
13 ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
ในอิสลาม คณะวิทยาลัย
อิสลามศึกษา

ปี 4

หมายเหตุ

23/23

ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

106. น.ส.ซูฮยั ลา หะยีหามะ
โทร. 081 896 2197
107. น.ส.อายีซ๊ะ โซะสะมะ
โทร. 097 481 0998

15 ม.2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ
จ.นราธิวาส 96220
63/1 ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน
จ.ยะลา 95140

108. นายไพศาล เจ๊ ะนะ
โทร. 089 879 9866
109. น.ส.กูรอฮายา ยือแร
โทร. 086 297 5325
110. นายดุนยา อะอูน
โทร. 085 629 4029

19/1 ม.4 ต.เชิงคีรี อ.ศรี สาคร
จ.นราธิวาส 96210
66 ม.2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

111. น.ส.ซากีย๊ะ สามะแม
โทร. 093 678 8070
093 754 7209

64 ม.3 ถ.โกตา-ท่าเรื อ
ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
95140

40/3 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130

รุ่ น

สถานศึกษา

18 ม.รามคาแหง
คณะทัศนมาตรศาสตร์
16 ม.ราชภัฏยะลา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
12 ม.รามคาแหง
คณะศึกษาศาสตร์
17 ม.ราชภัฎยะลา
คณะครุศาสตร์
14 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตสงขลา สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและ
เทคโนโลยี
16 ม.นเรศวร คณะสหเวช
ศาสตร์ สาขาทัศนมาตร
ศาสตร์

ชัน/ปี
้ ปั จจุบนั

ปี 5
ปี 5

ปี 5
ปี 5
ปี 5

ปี 5

หมายเหตุ

