ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวไซฮีดา บินโนะ
นางสาวนัสรีน บินปูเตะ
นางสาวนูซีลา ดาโอะ
นางสาวนูรฮีดายะห์ บินสูดิง
นางสาวโนร์อารัฟ บินยูโซะ
นางสาวป๎ทมาวาตี มะลี
นางสาวฟาติน หะมะ
นางสาวสอฟียะห์ ยูโซ๊ะ
นางสาวอัลแอนฟาล มะแซ
นางสาวฟาตาฮียะห์ บราเฮง
นางสาวนูรูลฮีดายะห์ มูซอ
นางสาวฟาตีมะห์ หะบาแว
นางสาวฟิตรียะห์ อูมาโมง
นางสาวโรสวานาเดีย ฮาวี
นางสาววันโซเฟีย แวหะมะ
นางสาวสูรฟา อูเซ็ง
นายมูฮัมหมัดนัสรี บือราเฮง
นายลุกมัน ดอแม
นายกามาล เจ๊ะซอ
นายศ็อบรอน มะตูแก






















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

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียน อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียน อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ

เบอร์โทร

นราธิวาส 166/2 ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 093-6737486
นราธิวาส 89/6 ม.11 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

064-4905028

นราธิวาส 93/1 ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 063-7671709
นราธิวาส 120 ม.5 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

062-2390451

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

090-4767472

นราธิวาส 13/1 ม.7 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

080-7093459

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

093-6876112

นราธิวาส 74/2 ม.3 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-7219036

นราธิวาส 57 ม.10 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

087-2896621

นราธิวาส 215/1 ม.10 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 080-7067076
นราธิวาส 24/4 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

084-3004001

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

089-028-6264

นราธิวาส 184/3 ม.1 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

098-7071413

นราธิวาส 148/8 ม.7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

084-8588776

นราธิวาส 230/7 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 062-3182454
นราธิวาส 61 ม.11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

061-2640025

นราธิวาส 53/3 ม.3 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

064-6313786
นราธิวาส 174 ม.8 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 093-6041470
นราธิวาส 123/4 ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

083-0892395

นราธิวาส 21/1 ม.7 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-6727144

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอาลียัส มะมิง
นางสาวซามีนมี บินนารี
นางสาวอามาณี รอยาลี
นางสาวนูฮารีฟา กอเด
นางสาวอาซียะห์ บือราเฮง
นางสาวฟาตีฮะห์ ดอเล๊าะ
นางสาวซูฮานี อาแวกือจิ
นางสาวซูไรณีย์ อาบ๊ะ
นางสาวซัลมีฮา ดอเล๊าะ
นางสาวสูรายา ดอเลาะ
นางสาวมนยา บือราเฮง
นางสาวรอฮานิง อาแวกือจิ
นางสาวนูรูคอซีอะห์ สะมะแอ
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.อัยมาน หามะ






















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

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

นราธิวาส 53/4 ม.1 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

เบอร์โทร
093-6204285

นราธิวาส 80/1 ม.11 ถ.บาโง ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 098-7346202
นราธิวาส 62/1 ม.1 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-7230051

นราธิวาส 110 ม.1 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 095-0277487
นราธิวาส 138/4 ม.1 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

095-0893854

นราธิวาส 88/2 ม.6 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-7173975

นราธิวาส 88/3 ม.6 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

062-5055776

นราธิวาส 178 ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

087-8089250

นราธิวาส 42/4 ม.7 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

081-3514996

นราธิวาส 45/3 ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

090-8621663

นราธิวาส 96/2 ม.1 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-5939623

นราธิวาส 10/1 ม.6 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-6989856

นราธิวาส 66 ม.7 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

061-2542536

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 130 ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

098-7083348

ลาดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอันซือรัน มาเหะ
นายอับดุลการิม เหมหมิง
น.ส.ซูไฮลา วาเด็ง
น.ส.นูรลัยลาห์ เจะโด
น.ส.ซาฟาวาตี ปูเตะ
น.ส.รอดิหย๊ะ วามะ
น.ส.มารามีย์ เจะมะ
นายอับดุลรอซะ ดอเล๊าะ
น.ส.อัญณาเดีย กาเจ
น.ส.พาตีฮะห์ บูซอ
น.ส.ปาติมิง วานิ
น.ส.ซานูรี ดาโอ๊ะ
นายอนิรุจน์ แซลีมา
นายนิอัศว์มันต์ อูมา
นายรุสลัน มามะ
น.ส.ซาร่าห์ ตาเยะ
นายกูอาซือมิง ต่วนโซะ
นายมูฮาหมัดอากีม ยูโซ๊ะ
นายมาฮาซัม กูดุส
น.ส.ซีตีปสตีเมาะ อุเซ็ง






















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

ร.ร.โตะดามียะห์
ร.ร.นิรันดรวิทยา
ร.ร.นิรันดรวิทยา
ร.ร.สามารถดีวิทยา
ร.ร.นิรันดรวิทยา
ร.ร.ดารุสสาลาม
ร.ร.ศิริธรรมวิทยา
ร.ร.ตายุลอิสลาม (มูลนิธิ)
ร.ร.ศิริธรรมวิทยา
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราธิวาส
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 128 ม.8 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

097-9814293

นราธิวาส 176/2 ม.7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-6605702

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

093-7836183

นราธิวาส 108/1 ม.4 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-6362715

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 62/6 ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

083-0931556

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 4/5 ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

096-6736741

นราธิวาส 10 ถ.พิทกั ษ์ลิขิต ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 092-9040971
นราธิวาส 60/4 ม.4 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

093-6571642

นราธิวาส 106/3 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 062-2102258
นราธิวาส 172/3 ม.5 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

094-6056053

นราธิวาส 60/2 ม.4 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

098-0346426

นราธิวาส 9/1 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

-

นราธิวาส 53/2 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

-

นราธิวาส 4/3 ม.4 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

097-0953981

ลาดับ
61
62
63
64
65

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
น.ส.บิสมี เจ๊ะวานิ
น.ส.นิสา นิแมเราะ
น.ส.นูรอัยนุน มะฆา
นางสาวนูรูฮุสนา ยายอ
นางสาวนูรมาลา สูเด็น







อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราวิทย์อิสลาม
ร.ร.นราธิวาส
ร.ร.ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

เบอร์โทร

นราธิวาส 46/3 ม.3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

098-1622739

นราธิวาส 157/2 ม.10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

098-1401438

นราธิวาส 4/5 ม.4 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 41/1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

097-2822925
095-8084415

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

081-5406219

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอตากใบ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซามีมี มีนา
นางสาวซีตีฮายา บินเเวหะมะ
นางสาวนฤศรณ์ แวอาลี
นางสาวนูรฮายาตี แมฮะ
นางสาวมุสลีมะห์ กูทา
นางสาวนูรอาตีกา บือราเฮง
นางสาวโนไอนี มามะเร
นางสาวนาเดีย ยูโซ๊ะ
นางสาวนุรฟาซีลา ยูโซ๊ะ
นางสาวนูรมารดียะห์ นิเฮง
นางสาวนูรฮาซานี เจ๊ะแว
นางสาวนูรุลญันนะฮ์ ตันหยงสิริกุล
นางสาวนูรุลอัยน์ ตันหยงสิริกุล
นางสาวสีตีอัยเซาะห์ กอเม็ง
นางสาวสูมัยยะห์ ซีบะ
นางสาวอารอฟะห์ ลาเต๊ะ
นายแวซอแล๊ะ เจ๊ะแว
นายมาหามะฟิตรี บูบากา
นายมุสลิม จิหามาตร์
นายอินซาน มาโฆ






















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

โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนนูรุดดิน
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียน นูรุดดิน(มูลนิธิ)
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนนิรันดรวิทยา
โรงเรียนนราธิวัน
โรงเรียนนูรูดดิน (มูลนิธิ)
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ )
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โรงเรียนนูรุดดีน (มุลนิธิ)
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนนูรุดดีน มูลนิธิ
โรงเรียนบารุงอิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 130/3 ม.9 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

063-2294130

นราธิวาส 121 ม.6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

098-7403882

นราธิวาส 78 ม.1 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

093-5762256

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

063-5933596

นราธิวาส 104/1 ม.6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

061-1269154

นราธิวาส 24 ม.1 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

088-2701124

นราธิวาส 20 ม.6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

083-3983357

นราธิวาส 104 ม.2 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

093-6578755

นราธิวาส 118/3 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

064-2307723

นราธิวาส 137 ม.5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 085-6724127
นราธิวาส 168/1 ม.6 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 087-2929279
นราธิวาส 42 ม.4 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

087-3102317

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

093-6383382

นราธิวาส 73 ม.3 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

063-0794227

นราธิวาส 10 ม.7 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

083-0422108

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

095-0382358

นราธิวาส 101/1 ม.3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

098-0088809

นราธิวาส 496/1 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

094-3969987

นราธิวาส 66 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 093-7953903
นราธิวาส 251/2 ม.7 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

093-6549568

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอตากใบ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรอาตีระห์ บินมามะ
นางสาวนาซีหฮ๊ะ หะยีนอ
นางสาวนูรฮายาตี แมฮะ
นางสาวนินูรุลฮูดา นิกาเร็ง
นนางสาวโนรไลลา มะเซ็ง
นางสาวกูรูซามานี ตูแวตีมุง
นางสาวฮากีมา เม๊าะบากอ
นางสาวนูรเดียนา เต็งปะราแม
นางสาวมุสลีมะห์ กูทา
นางสาวพรรณิภา นาลี
นางสาวสุนิสา สอิ้งทอง
นางสาวเบญจมาภรณ์ พรหมพูล
นางสาวอารีรัตน์ ชอบเอียด
นางสาวสุรัยยา อาแว
นางสาวสาลีฮา เจ๊ะมะ
นางสาวนูรฮาฟีนา ยูโซะ
นางสาวนูรอาลีฟฟาร์ บีรู
นางสาวแวเซ๊าะ เร๊ะมา
นางสาวนูรียานิง เร๊ะมา





















อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
พุทธ
พุทธ
พุทธ
พุทธ
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนศาสนศึกษา
โรงเรียนศาสนศึกษา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
โรงเรียนนูรุดดีน มูลนิธิ
โรงเรียนนูรุดดีน มูลนิธิ
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนนราวิทยอิสลาม
โรงเรียนนราวิทยอิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 71 ม.6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 063-0985805
นราธิวาส 129/2 ม.9 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

093-0625660

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

063-5933596

นราธิวาส 131/3 ม.6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

086-3290744

นราธิวาส 58/1 ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

093-6203318

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 493/1 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

098-7408976

นราธิวาส 104/1 ม.6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

061-1269154

นราธิวาส 49/1 ม.5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

094-0090146

นราธิวาส 158/24 ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

093-7189969

นราธิวาส 100/1 ม.1 ต.ศาลลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 096-8490030
นราธิวาส 74/2 ม.5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

063-0798642

นราธิวาส 7/1 ม.3 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 71/1 ม.1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

090-4104839
098-0437705

นราธิวาส 66 ม.6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

098-0791561

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

061-1823303

นราธิวาส 142 ม.7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

064-5765259

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

098-4526924

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอสุไหงโกลก
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอาฟีฟา เจ๊ะแม
นางสาวปาริชาติ ทองรมย์
นางสาวอรษา สุขราช
นางสาวเจนจิรา ดวงใจ
นางสาวโนร์ฟาช่า มะตอเห
นางสาวสีตีนูร์วานี จาปีพันธุ์
นางสาวอลีสซ่าส์ อยู่พัฒน์
น.ส.นูรูลคอยรียะห์ เจ๊ะสนิ
น.ส.มูนีซา เจ๊ะบือราเฮง
น.ส.ฮาฟีซา เจ๊ะอาแว
น.ส.นูเราะห์มะห์ อาแวหามะ
น.ส.นาเดียนา อาแซ
น.ส.สุไรยา ดอคอ
น.ส.รุสมีณา อูเซ็ง
น.ส.อาฟีฟา เจ๊ะแม
น.ส.อลิสซ่าห์ อยู่พัฒน์
น.ส.โนร์ฟาช่า มะตอเห
น.ส.นูรีซัน วงกะลา
น.ส.โรสลีน่า สาและ
น.ส.รุสนี แวนิ


อิสลาม
 พุทธ
 พุทธ

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

โรงเรียนสุไหงโกลก
โรงเรียนเทศบาล3 (วิมุกตายนวิทยา)
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
นะห์ฎอฏูลอิสลาฮียะห์
นะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
นะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
นะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
นะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓

เบอร์โทร

นราธิวาส 493/4 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 091-0927292
นราธิวาส 81 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

093-5906370

นราธิวาส 1/195 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 093-5970898
นราธิวาส 89/79 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 062-0685009
นราธิวาส 940/14 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 093-6909007
นราธิวาส 60 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

099-1721987

นราธิวาส 700/9 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 093-6403946
นราธิวาส ๑๙๖/๑ ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๖๒-๙๐๗๗๐๑1
นราธิวาส ๖๓/๒ ม.๒ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๙๓-๖๐๓๙๔๘๖

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

๐๙๓-๗๓๐๕๐๘๒

นราธิวาส ๓๐๖/๒ ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๙๕-๐๘๐๘๘๕๓
๐๙๙-๔๐๕๔๗๖๕
นราธิวาส ๔๕ ม.๕ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
นราธิวาส 64/14 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๙๓-๗๔๕๗๖๕๓
๐๙๙-๒๗๖๘๐๑๒
นราธิวาส ๗/๒ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๔๙๓/๔ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๙๑-๐๙๒๗๒๙๒
นราธิวาส 700/9 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐93-6403946
นราธิวาส ๙๔๐/๑๔ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๙๓-๖๙๐๙๐๐๗
๐๙๓-๖๘๖๙๓๙๐
นราธิวาส ๔๐ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๓๓ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๙๕-๐๘๕๓๔๕๘

นราธิวาส ๑๑๑ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๘๐-๕๒๑๑๕๙๖

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอสุไหงโกลก
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
น.ส.นิตยา สะอิ
น.ส.ซูไรยา อาแว
น.ส.โนรอาฟีดา แวอูเซ็ง
น.ส.ซีตีโนร์อามีรา เปาะซา
น.ส.ฟาตีฮะห์ สุหลง
น.ส.ปาริชาติ ทองรมย์
นายรามนเรศ ชูดา
นายจีรวัตร์
กลับอาไพ
นายเอกวิชญ์ สายน้าทิพย์
น.ส.ซูรียา เง๊าะยีเละ
น.ส.นูรูลฮูดา ดือรอนิง
น.ส.ณัชรินณ์ สะมะแอ
น.ส.อัษณี อาแว
น.ส.อาตีระห์ อาแว
น.ส.ซาฟีการ์ สะแลแม
นายกามารุสซามัน บินยะโกะ
นางสาวซัลวาล บอเตาะ








อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม
 พุทธ
พุทธ
พุทธ
พุทธ

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม
อิสลาม

อิสลาม

เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
เทศบาล ๓
แสงธรรมวิทยา
แสงธรรมวิทยา
แสงธรรมวิทยา
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก

เบอร์โทร

นราธิวาส ๑๐๙/๓๙ ม.๖ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๘๗-๓๙๓๕๗๑๒
นราธิวาส ๒๒๘/๗ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๘๗-๒๘๕๙๓๙๐
นราธิวาส ๖๕ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๘๐-๗๐๕๘๔๖๑

นราธิวาส ๒๙๘/๙ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๙๓-๕๙๕๓๔๖๘
๐๙๓-๑๖๐๕๒๖๘
นราธิวาส ๓๑ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๑๙๑/๓๖ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๙๓-๕๙๐๖๓๗๐
นราธิวาส ๑/๒๓ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๐๙๓-๙๖๗๖๕๙๘
นราธิวาส ๑๔๑/๓๘ ม.๖ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๙๐-๒๑๓๒๔๖๓

นราธิวาส 49/1 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

061-2353188

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
นราธิวาส ๒๙/๒ ต.ปะลุรู อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๖๑-๑๓๔๘๑๐๒

นราธิวาส ๑๙๕ ม.๓ ต.กาวะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๙๔-๓๕๒๓๕๔๕

นราธิวาส ๑๘๓/๘ ม.๗ ต.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๘๖-๒๙๓๐๑๓๒

นราธิวาส ๒๐ ม.๒ ต.กายูคละ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

๐๘๑-๒๓๖๗๓๐๖

นราธิวาส 46 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส

098-6921590
093-7329665

นราธิวาส 139/2 ม.3 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอระแงะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนัจมี ดาโอ๊ะ
นางสาวกูซากีนะห์ กูบโู ด
นางสาวนาซีฟะห์ บินมูดอ
นางสาวนัสริน ดอเลาะ
นางสาวนุรอีซัน เจ๊ะเต๊ะ
นางสาวรอฟีซัน มะเร๊ะ
นางสาวนูรอาตีระห์ อาลี
นางสาวฟาตีเม๊าะ เจ๊ะดือเระ
นาวสาวอาอีเส๊าะ สาแม
นางสาวนูรูลอัสมา มูฮามา
นายฟิตรี มูฮามา
นายรุสลาม สามะ
นายนิคอฟฟาน ยาสะ
นายซุลกีพลี มามุ
นายอิบรอน สือเเม
นายมูญาฮิด สาแล๊ะมาย๊ะ
นายมูฮาหมัดฮาฟีซู เปาะแต
นายอารฟาน เจ๊ะดาโอะ
นายเตาเฟ็ต สะแลแม
นางสาวอัฟนาน แสงสุชล






















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

โรงเรียนตันหยงมัส
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนประทีปวิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส
โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา
โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนบารุงอิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 293/4 ม.13 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 093-7361976
นราธิวาส 8 ม.1 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

083-0549034

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 36 ม.4 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-5900302

นราธิวาส 23 ม.7 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

061-2205569

นราธิวาส 5/3 ม.2 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

065-0469194

นราธิวาส 88/14 ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 093-7346403
นราธิวาส 108 ม.4 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-6836628

นราธิวาส 112/6 ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 086-9633356
นราธิวาส 112/6 ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 086-9633356
นราธิวาส 41/3 ม.1 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

098-7025523

นราธิวาส 16/2 ม.7 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 093-5980830
นราธิวาส 76 ม.3 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-6859228

นราธิวาส 184/5 ม.9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 061-2427593
นราธิวาส 23/4 ม.2 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

-

นราธิวาส 170 ม.1 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

087-9117606

นราธิวาส 182/1 ม.3 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

086-2866483

นราธิวาส 123 ม.1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 096-6396837
นราธิวาส 6 11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

082-8297458

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอระแงะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนาสูฮา ยะนาบาเน็ง
นางสาวกอนีตีน แวฮามะ
นายซูเบร์ เวาะเย็ง
นายฮากิม บินเสะ
นายอิลฮัม สะมะแอ
นายมูฮัมหมัด บากา
นายลุกมาน สะมะแอ
นายอาดือนัน มะกาเซ็ง
นางสาวฟ๎ตมา มือเซาะ
นางสาวสุไฮลา เจะเลาะ
นางสาวนัจมี ดาโอ๊ะ
นางสาวซีตีอามีเน๊าะ กูลูแว
นางสาวซูมัยยะห์ ซาสูดิง
นางสาวอัลฟานี กือระ
นางสาวนาซูฮา ซีรอมา
นางสาวมารียัม หะเก็ง
นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ
นางสาวต่วนการีมะห์ ต่วนกือจิ
นางสาวฮาลีเมาะห์ เจ๊ะลีมา
นางสาวอัสวานี เจ๊ะหะมะ






















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

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนร่มเกล้า
สานียาตุลอิสลามียะห์
ราชประชานุเคราะห์ 39
ราชประชานุเคราะห์ 39
ตันหยงมัส
บ้านกาลิซา
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ตันหยงมัส
ตายุลอิสลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ตายุลอิสลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม

เบอร์โทร

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 30/2 ม.6 ต.บองอ อ.ระแงะ

098-0249737

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

084-3958274

นราธิวาส 236 ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-7696148

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 293/4 ม.13 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 093-7361976
นราธิวาส 39/1 ม.9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

061-3464594

นราธิวาส 42 ม.7 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

062-2171812

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

093-6787886

นราธิวาส 310/12 ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

081-9696453

นราธิวาส 88 ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

089-6597699

นราธิวาส 6/2 ม.5 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 130/1 ม.2 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

083-0811300
061-5414758

นราธิวาส 60/1 ม.3 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-8845192

นราธิวาส 147/1 ม.8 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 089-9741457

ลาดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอระแงะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอับยาน วานิ
นางสาวอาอีเส๊าะ สาแม
นางสาวอัสวาตี สะบูดิง
นางสาวอามีราห์ เม็ง
นางสาวบูไซนะห์ มาหะมะบากา
นางสาวดารูนี ซามะ
นางสาวซีฮา มะตาย
นางสาวนาซีบะห์ ลืองิ๊ด
นางสาวอัลฟะห์ เปาะจิ
นางสาวสุไวดา สาและ
นางสาวรุสนา เจ๊ะเตะ
นางสาวนาเดีย หามะ
นางสาวอารูนี อิงดิง
นางสาวซีตีฮายา ดาโอ๊ะ
นางสาวหม๊ะกลือซง มะเซ็ง
นางสาวฮาลีเมาะห์ ซีรอมา
นางสาวณัฐนิดา นาคเกลี้ยง

















 พุทธ

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

ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
อัครศาสน์วิทยา
บาเจาะ
สามารถดีวิทยา
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
อัครศาสน์วิทยา
ตันหยงมัส
ตันหยงมัส
ตันหยงมัส
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ราชประชานุเคราะห์ 39
ดารุสสาลาม
ตันหยงมัส

เบอร์โทร

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

098-6847224

นราธิวาส 108 ม.4 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-6836628

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

093-4705792

นราธิวาส 81/1 ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

065-2640395

นราธิวาส 214/1 ม.9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 088-3979001
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 145/3 ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 098-0935749
นราธิวาส 94/1 ม.4 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

087-3989938

นราธิวาส 299/3 ม.13 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 095-8782859
นราธิวาส 148 ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

062-5625136

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

092-3489515

นราธิวาส 268/1 ม.5 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

093-6196326

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

093-6065469

นราธิวาส 108 ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

064-7496832

นราธิวาส 310/12 ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

083-0828306

นราธิวาส 75 ม.5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

098-7293509

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอรือเสาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวรอกีเยาะ สาเมาะ
นางสาวเซาฟีดา สะมะแอ
นางสาวตัสนิม โตะแม
นางสาวไซหนับ อูเซ็งบาโง
นางสาวซูไรดา แดวอสนุง
นางสาวรอมือละ มีเละ
นางสาวรุสลีนาวาตี สามะ
นางสาวอามีเนาะ ดอเลาะ
นางสาวอิลหาม วาเเม
นางสาวนูรอินซาน ตันหยงดอหนิ
นางสาวนูรไฮฟา สามะยะซา
นางสาวฟาซีลา เจ๊ะแอสะนุง
นางสาวฟาตะมี สาและ
นางสาวนูรียะ หะยีเจ๊ะมะ
นางสาวปาตีฮะห์ แตแซสะแนะ
นางสาวฟาตีมะห์ สามะ
นางสาวฟารีดา มะละแซ
นางสาวไมลัน สาและ
นางสาวอับดีนา อิแมดอกอ
นางสาวอัฟฟาณี ตูเเปดีรี






















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

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียาห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนต้นตันหยง
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะ40ป๎ตตานี
โรงเรียนต้นตันหยง

เบอร์โทร

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

085-6719521

นราธิวาส 61/2 ม.3 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

093-6170934

นราธิวาส 284 ม.10 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

098-6787301

นราธิวาส 40 ม.7 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

061-2181237

นราธิวาส 89/1 ม.6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

065-3860748

นราธิวาส 2/2 ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

063-0863354

นราธิวาส 60 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

093-0380713

นราธิวาส 123/12 ม.7 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 085-6747937
นราธิวาส 85 ม.6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

061-2279773

นราธิวาส 35 ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

063-0855045

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

098-0847692

นราธิวาส 49 ม.2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

061-2572812

นราธิวาส 34/2 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

084-7493986

นราธิวาส 52/4 ม.4 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

086-2900074

นราธิวาส 10/2 ม.6 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

093-6808564

นราธิวาส 49/2 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

062-3874979

นราธิวาส 7/16 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 061-2572648
นราธิวาส 40/3 ม.3 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

090-4903957

นราธิวาส 100/11 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 087-2876927
นราธิวาส 7/1 ม.7 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

065-4107410

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอรือเสาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอัสมัส เจะเลาะ
นางสาวอิลมี สาเมาะบือตา
นางสาวฮัยพัก บินมะแซ
นางสาวฮายาตี สาและ
นางสาวนูรไอนี สาเม๊าะ
นายฟูรกอ วาเลาะ
นายอับดุลเลาะห์ หะยีกือจิ
นายคอมัยนี สะแหละ
นายบุญญามิน เปาะแมรีซอ
นายอัซฮา เจ๊ะนะ
นายอับดุลอาซิ เจ๊ะสนิ
นายอับดุลอาซิซ ยูโซะ
นายซูลกิฟลี แวกาจิ
นายฟาอิส สาและ
นายอัซฮา ลาเต๊ะ
นางสาวฮานาน หะยีมะมิง
นางสาวฟารีดา มะละแซ
นางสาวอามีนา อุชะมิ
นางสาวหาลีมะห์ ลาเต๊ะ
นางสาวรุสลีนาวาตี สามะ






















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

โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
โรงเรีนยน ร่มเกลส้า
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนยะลาวิทยป๎ญญา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์

นราธิวาส 93/8 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

เบอร์โทร
093-7868538

นราธิวาส 109/3 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 098-0649583
นราธิวาส 61/2 ม.5 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

098-6939043

นราธิวาส 231/5 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

062-144957

นราธิวาส 4/2 ม.2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

081-2369623

นราธิวาส 74/3 ม.4 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 086-3166551
นราธิวาส 59 ม.9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

093-6348996

นราธิวาส 3/9 ม.5 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

063-0711607

นราธิวาส 7/1 ม.5 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

090-1352963

นราธิวาส 46 ม.8 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

098-0371202

นราธิวาส 30 ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

061-2406250

นราธิวาส 19/1 ม.6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

098-6781780
087-2951071

นราธิวาส 58/1 ม.5 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

นราธิวาส 46 ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 098-0391646
นราธิวาส 51 ม.9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 093-6682377
นราธิวาส 11/3 ม.1 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

089-2983942

นราธิวาส 7/16 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 061-2572648
นราธิวาส 1 ม.1 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 083-7689636
นราธิวาส 60/3 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

098-7395359

นราธิวาส 60 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 093-0380713

ลาดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอรือเสาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอัสมะ เจ๊ะเล๊าะ
นางสาวรอมือล๊ะ มีเละ
นางสาวนูรฮายาตี ลูเซ็ง
นางสาวมารีกัน เปาะเยะ
นางสาวนูซีลา แนกา
นางสาวฟาตะมี สาและ
นางสาวนูรอินซาน ตันหยงดอหนิ
นางสาวซูไรดา แดวอสนุง
นางสาวมาซีเต๊าะห์ หะไร
นางสาวอานีตา เจ๊ะโซะ
นางสาวซูรีนา ตอกอ
นางสาวสุเปียนี แบเลาะ
นางสาวนุรอามานี แมะอีนอ
นางสาวอรุณี ยะพา
นางสาวนูรฮานีฟา สะและ
นางสาวไมลัน สาและ
นางสาวฟิรดาว ลาโล๊ะซู
นางสาวมัสดีนะ ปะเง๊าะ
นางสาวอิสบิลลา มามะ
นางสาวรุสนานี อูมาแง






















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

โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนศรีวารินทร์
อิบตีดาวิทยา
อิบตีดาวิทยา
อิบตีดาวิทยา
อิบตีดาวิทยา
อิบตีดาวิทยา
อิบตีดาวิทยา
ดารุสสาลาม
อัครศาสตร์วิทยา (มูลนิธิ)
รือเสาะชนูปถัมภ์
รือเสาะชนูปถัมภ์
รือเสาะชนูปถัมภ์

เบอร์โทร

นราธิวาส 26 ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 096-9296085
063-0863354
นราธิวาส 2/2 ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 79/2 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

093-6016494

นราธิวาส 68/1 ม.5 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 098-5734820
นราธิวาส 20 ม.8 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 34/2 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

084-7493986

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 74 ม.3 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

063-0926980

นราธิวาส ๘๔/๒ ม.๒ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๙๓ - ๗๘๕๑๑๓๖

นราธิวาส ๙ ม.๕ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๙๒ - ๙๘๒๓๑๐๗

นราธิวาส ๕๖/๑ ม.๕ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๙๓ - ๖๙๔๗๒๙๔

นราธิวาส ๕๒/๗ ม.๔ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๙๘ - ๐๓๖๖๐๕๗

นราธิวาส ๗๓/๕ ม.๔ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๙๘ - ๖๙๒๕๗๙๓

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 ๔๒ ม.๘ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๕๑ ม.๑ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๔๐ ม.๓ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๙๐ - ๔๙๐๓๙๕๗
๐๖๒ - ๓๔๙๐๙๙๗
๐๘๐ – ๘๗๐๘๑๐๑
๐๘๒ - ๒๖๒๕๕๒๖
๐๙๘ – ๐๖๓๙๗๕๙

ลาดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอรือเสาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวยัสมี เลาะวิง
นางสาวพรรณี โล๊ะมะ
นางสาวนูรีฮัน คาวาจิ
นางสาวฮาซีซ๊ะ มะสะ
นางสาวฟิรดาว บาเห็ง
นางสาวอามีเนาะ ดอเลาะ
นางสาวตูวันยีด๊ะ ตูแวลูโม๊ะ
นางสาวนาซูฮา มะอิง
นางสาวเซาฟีดา สะมะแอ
นางสาวรอฮานี แวฮามะ
นางสาวซูไฮนี ยูนุ๊
นางสาวซูรียานี เจ๊ะแม็ง
นายวุฒิชัย ดอเลาะ
นายมูฮาหมัดอาฟิส มามะ
นายฟุรกอ วาเลาะ
นายอุสมาน หะยีเจ๊ะนิ
นายอิสมะแอ มูซอ
เด็กหญิงสุมนทิพย์ ลิ้มเจริญ
นางสาวศุทธินี โรจน์วัชราภิบาล
นางสาวซูไวบะห์ มามะ



















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

รือเสาะชนูปถัมภ์
รือเสาะชนูปถัมภ์
อิบตีดาวิทยา
อิบตีดาวิทยา
อิบตีดาวิทยา
ต้นตันหยง
ตายุลอิสลาม
ราชประชานุเคราะห์ ๓๙
มะอาหัดอิสลามียะห์
ต้นตันหยง
ต้นตันหยง
ศรีวารินทร์
อิบตีดาวิทยา
นะห์ฎอตุลสูบาน
นะห์ฎอตุลสูบาน
ต้นตันหยง
อิบตีดาวิทยา
 พุทธ
รือเสาะชนูปถัมภ์
 พุทธ
รือเสาะชนูปถัมภ์

อิสลาม โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส ๗๕ ม.๔ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๖๓ – ๐๙๘๔๐๙๒

นราธิวาส ๑๓/๙ ม.๖ ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๖๓ – ๐๘๗๓๗๘๖

นราธิวาส ๑๘ ม.๙ ต.ลาโละ

๐๙๒ – ๘๘๐๐๓๗๔

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๓๓/๓ ม.๓ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๕๖/๓ ม.๗ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๑๒๓/๑๒ ม.๗ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๔๓ ม.๖ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๓๙ ม.๕ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๖๑/๒ ม.๓ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๑๒๒/๒ ม.๖ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๘๑/๘ ม.๘ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๘๙/๓ ม.๘ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธวาส
นราธิวาส ๓๖/๒ ม.๓ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๔๘ ม.๔ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๗๔/๓ ม.๔ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๒๙/๒ ม.๕ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๑๔ ม.๙ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส ๕๔/๖ ม.๒ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๐๘๔ – ๙๖๕๖๖๙๔
๐๘๖ – ๔๑๐๑๖๓๖
๐๘๕ – ๖๗๔๗๙๓๗
๐๙๘ – ๖๙๓๗๔๐๐
๐๙๓ – ๗๙๕๙๑๔๓
๐๙๓ – ๖๑๗๐๙๓๔
๐๙๓ – ๖๓๐๙๖๐๕
๐๖๕ – ๓๙๘๒๐๔๐
๐๙๓-๖๓๔๐๓๐๒
๐๘๐ – ๗๐๖๗๓๒๑
๐๙๘ – ๐๖๘๐๑๘๐
๐๖๓ – ๘๗๔๑๒๒๖
๐๘๘ – ๗๘๑๐๘๙๔
๐๖๓ – ๕๔๑๓๐๘๔
๐๖๑ – ๒๐๓๖๒๐๑

นราธิวาส ๒๐/๑๑ ม.๑ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ๐๘๒ – ๔๒๘๑๗๓๔
นราธิวาส 40/7 ม.3 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 061-2014345

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอรือเสาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

81 นายบุญญามิน เปาะแมรีซอ



อิสลาม โรงเรียนร่มเกล้า

เบอร์โทร

นราธิวาส 40/7 ม.3 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 082-8288374

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอแว้ง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซีตีฮาญาร์ เจ๊ะดาโอะ
นางสาวนูรุลอัยย์ มะ
นางสาวมูรณี มูซอ
นางสาวนูรนาเดีย บินมามุ
นางสาวอารีซาห์ อาแซ
นางสาวนูรซาปีรา มะรอเส๊ะ
นางสาวอรัญญา เจ๊ะปอ
นางสาวซาฟีการ์ สะเเลเเม
นางสาวอารฟารา ยาลี
นายแวาอาซาน อาลี
นายมูฮาหมัดบัสรี สาเระ
นายอีกือมัน มามะ
นายดาวุฒิ วุฒิศาสน์
นายอนุวัฒน์ ดาโอ๊ะ
นายมามะอัสลัน อาแวหะมะ
นายมูฮาหมัดไฮซัด มามะ
นายฟาดือลี มะหะมะ
นายมูฮาหมัดรุส หะมะ
นายรูสมาน เจ๊ะแว
นายฮาหมัดฮาฟิส สะแปอิง






















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

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนรอมาเนีย
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนสไหงโกลก
โรงเรียนดารุสสาลาม
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
จริยธรรมวิทยา
แสงธรรมวิทยา

เบอร์โทร

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

061-2584202

นราธิวาส 14 ม.3 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

084-9694598

นราธิวาส 21/1 ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

093-6736545

นราธิวาส 125 ม.2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

093-5868908

นราธิวาส 85 ม.2 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

098-6905947

นราธิวาส 33/2 ม.2 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

092-3572040

นราธิวาส 142/5 ม.1 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

091-1379935

นราธิวาส 20 ม.2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

081-2367306

นราธิวาส 131/4 ม.4 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

091-3127240

นราธิวาส 181 ม.1 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

087-0918455

นราธิวาส 1/3 ม.3 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

094-3184531
062-0678764

นราธิวาส 129

ม. 4 ต.แม่ดง อ.แว้ง
นราธิวาส 41/1 ม. 2 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 49 ม. 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 48/2 ม. 5 ต.โละจูด อ.แว้ง
นราธิวาส 129 ม. 4 ต.แม่ดง อ.แว้ง
นราธิวาส 82/5 ม. 1 ต.แม่ดง อ.แว้ง
นราธิวาส 15/6 ม.1 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
นราธิวาส 290/3 ม. 6 ต.แว้ง อ.ว้ง
นราธิวาส 30 ม.1 ต.แว้ง อ.แว้ง

094-5950515
086-2929340
096-7040793
095-0305092
095-1027544
098-0242528
090-1341933
095-2621267

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอแว้ง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวสากีรา อาแซ
นางสาวดีนายา เจ๊ะอูมา
นางสาวนาซีเราะห์ มะสาและ
นางสาวโนรนาดีฮัน มะแด
นางสาวซูฮาดา มะแซ
นางสาวซูไฮบ๊ะ เจ๊ะเงาะ
นางสาวลัยลา สะมะแอ
นางสาวอลิษา สะมะแอ
นางสาวนิโนรีฮัน นิเซ้ง
นางสาวซัลวาณี มะยูโซ๊ะ
นางสาวมูรณี มูซอ
นางสาวโนรฟาติน ยะโก๊ะ
นางสาวนูวรีซัน ดาโอ๊ะ
นางสาวอาซีกีน ดาโอ๊ะ
นางสาวศิริลักษณ์ มะสือแลแม
นางสาวซัลมียะห์ ยูโซะ
นางสาวสิรินทิพย์ เจ๊ะเงาะ
นางสาวสุฮัยบะห์ มะ
นางสาวซูไฮรา กาโยะ
นางสาวรุสนานีซา บินหะมะ






















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

เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา

เบอร์โทร

นราธิวาส 148/8 ม.1 ต.แว้ง อ.แว้ง

093-7624187

นราธิวาส 40 ม.3 ต.โละจูด

062-3854938

อ.แว้ง
นราธิวาส 57/1 ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 38/5 ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง
นราธิวาส 138/3 ม.7 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 68 ม.3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
นราธิวาส 100/7 ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง
นราธิวาส 53/1 ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 70/2 ม.1 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 12/4 ม.3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
นราธิวาส 21/1 ม.3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
นราธิวาส 232/5 ม.7 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 19/2 ม.2 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
นราธิวาส 27/5 ม.1 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 147 ม.5 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 133/5 ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
นราธิวาส 328/3 ม.6 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 100/4 ม.1 ต.แม่ดง อ.แว้ง
นราธิวาส 110 ม.5 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 28/5 ม.1 ต.แว้ง อ.แว้ง

087-2944903
064-1137546
098-7346564
098-6581041
018-0768040
061-0790891
093-5955518
061-2478227
093-6736545
061-1792721
081-2399604
094-8692530
086-4587469
098-7175029
089-9869799
093-4457100
O61-2478607
084-8611751

ลาดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอแว้ง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนัสริน บินดอเลาะ
นางสาวนูรอัยณี กือจิ
นางสาวซูอัยฟา กีลา
นางสาวโนร์ฮาลีซา ดอเลาะ
นางสาวนัสรีน แวยูโซะ
นางสาวฟารีดา บราเฮ็ง
นางสาวสุรียา อารง
นางสาวฆอนซะ นาแว
นางสาวนาบิลลา ดือรอแม
นางสาวฮาลีลี มามะ
นาวสาวนารีรัตน์ อาแวกือแฉะ
นางสาวโนรฮัม มะสาและ
นางสาวอานีตา ดือรอแม
นางสาวนูรฮูดา เจ๊ะโซ๊ะ
นางสาวคอลีเยาะ มูดอ
นางสาวสุณี มะแอ
นางสาวซาฟีกา สะอุ
นางสาวโนรซูบฮี า ดอเลาะ
นางสาวซีตีไฮซาห์ ยะโก๊ะ
นางสาวโนรฮาซีมา บินลาเด็ง






















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

เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
เวียงสุวรรณวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา
จริยธรรมวิทยา

นราธิวาส 41/2

ม.5 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 10/2 ม.4 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 16/1 ม.4 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 68 ม.5 ต.เอราวัณ อ.แว้ง
นราธิวาส 88/3 ม.8 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 55 ม.1 ต.แว้ง อ.แว้ง
นราธิวาส 40/2 ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
นราธิวาส 119/4 ม.1 ต.โละจูด อ.แว้ง
นราธิวาส 110 ม.6 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 86/6 ม.6 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 48 ม.7 ต.แม่ดง อ.แว้ง
นราธิวาส 26/4 ม.2 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 78 ม.6 ต.แม่ดง อ.แว้ง
นราธิวาส 51/1 ม.2 ต.แม่ดง อ.แว้ง
นราธิวาส 115/3 ม.3 ต.แม่ดง อ.แว้ง
นราธิวาส 23/1 ม.8 ต.โละจูด อ.แว้ง
นราธิวาส 29 ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
นราธิวาส 68/3 ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง
นราธิวาส 22/2 ม.3 ต.กายูคละ อ.แว้ง
นราธิวาส 107/2 ม.5 ต.แม่ดง อ.แว้ง

เบอร์โทร
098-0511127
061-0657012
082-8229624
061-2166987
061-2459824
093-6734057
062-4509672
093-6654105
080-8174452
061-202782
061-5636986
098-0919961
086-0370213
081-5427601
097-2296833
092-9092657
064-6303431
064-8963116
062-4064100
063-0863425

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอบาเจาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซาฟีนี สีบอมุง
นางสาวซาฮีดาน ตาเละ
นางสาวซูไฮดา หะมะ
นางสาวไซมาเดียนา มะบู
นางสาวต่วนนุรฟาฏีน รายอคาลี
นางสาวนริ ลีมะ
นางสาวฮุสณา ดิง
นางสาวอรูวา นิลี
นางสาวอิลฮัม หาไม
นางสาวนาํูวาร์ ซือรี
นางสาวนายือวา อิแต
นางสาวนุรอารีญา วาเงาะ
นางสาวฟิรดาว สาและ
นางสาวยูฟาอีด๊ะ เจ๊ะโซ๊ะ
นางสาวรอกีเยาะห์ สนิแล
นางสาวษัยมะ ดุลเลาะ
นางสาวหม๊ะฟู ดอเลาะ
นางสาวอารุณีย์ คามิ
นางสาวอูมุลไอมาน ขาเร็ง
นายคอซาฟี ละเล๊าะ






















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

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกัยะอิสลามมียะห์
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดป๎ตตานี
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนบาเจาะ

เบอร์โทร

นราธิวาส 83 ม.3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-6514952

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

062-5657294

นราธิวาส 4/1 ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

088-7992080

นราธิวาส 5/2 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 088-7992083
นราธิวาส 102/1 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-6056736

นราธิวาส 12/2 ม.1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 098-0945987
นราธิวาส 190/2 ม.5 ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

098-7287400

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

086-6942556

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

083-3967002

นราธิวาส 1/2 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 093-7737609
นราธิวาส 36 ม.8 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 063-5811990
นราธิวาส 293/1 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

087-2927884

นราธิวาส 185 ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

062-2078048

นราธิวาส 129/3 ม.2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 086-3875829
นราธิวาส 42/1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

087-2903263

นราธิวาส 99/18 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-3518981

นราธิวาส 128/2 ม.4 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 093-7781707
นราธิวาส 101 ม.9 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 063-0706292
นราธิวาส 101 ม.11 ต.ปะลูกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 097-9514863
นราธิวาส 91/3 ม.3 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 080-0374585

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอบาเจาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอาเรสมัน มะแซ
นายมุฮัยมีน เล๊าะยีตา
นายอาซูวัน เต๊ะ
นางสาวนูรซากีลา มะ
นางสาวอายูซัน โต๊ะเล๊ะ
นายต่วนอับดุลรอฟูร์ รายอคาลี
นายคอดาฟี ละเล๊าะ
นายซัซวาน บากา
นายไซฟูซารีย์ อาแว
นางสาวฟาตีเมาะห์ อูเซ็ง
นางสาวอุษณานีย์ กะนา
นางสาวอิลฮัม ดาฮารี
นางสาวฮาฟีซา มูซอ
นางสาวฆอยรูนณีซาร์ วานิ
นางสาวพารีนา กะพอ
นางสาวสุกัญญา มามะ
นายวีอัม นิซา
นางสาวอานีซะห์ บากา
นางสาวซูนีตา ปะแต
นางสาวสารีสา เจะแหละ






















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

โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ศาสนศึกษา
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนตายุลอิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 127/29 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 092-5104167
นราธิวาส 253 ม.6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 085-6735993
นราธิวาส 128 ม.7 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 089-2972616
นราธิวาส 130/1 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

087-2875800

นราธิวาส 34 ม.7 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-1737939

นราธิวาส ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 91/3 ม.3 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 080-0374585
นราธิวาส 7/2 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 130/3 ม.5 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-7806468

นราธิวาส 82/1 ม.2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 061-2639282
นราธิวาส 19 ม.3 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-1184672

นราธิวาส 190/2 ม.8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

085-3681194

นราธิวาส 103/1 ม.4 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

086-1238684

นราธิวาส 42 ม.4 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-6374011

นราธิวาส 32 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-7512581

นราธิวาส 27/1 ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-0839490

นราธิวาส 289 ม.1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 093-7465066
นราธิวาส 91 ม.1 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

063-1028150

นราธิวาส 4 ม.8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-2415163

นราธิวาส 7/1 ม.1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 098-0627351

ลาดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอบาเจาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนัสรีน รอแฮ
นางสาวอารีนา ซาแม
นางสาวนริศรา ลีมะ
นางสาวซาฟีรา ตูแกบือซี
นางสาวษัยมะ ดุลเลาะ
นางสาวคูไซมะห์ เจะโซ๊ะ
นางสาวมุมีนีน มะแซ
นางสาวฟารีซา เจ๊ะมามะ
นางสาวไซมะ มาลี
นางสาวอัสมะ มะรีปงิ
นางสาวซีตีอาอัยซะห์ กะนอง
นางสาวรุสนานี หะยีเด็ง
นางสาวอามานี สาและ
นางสาวซัลมี สาอิ
นางสาวโซเฟีย เจะหะมะ
นางสาวซาอาดา ดอเลาะ
นางสาวอิลฮัม หาไม
นางสาวนูรฮูดา ตอสอ
นางสาวฮานีซะห์ ซอและ
นางสาวซอลีคอ มูกะ






















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

โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนเจริญศาสตร์

เบอร์โทร

นราธิวาส 105 ม.1 ต.ลุโบ๊ะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-6107035

นราธิวาส 320/1 ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-2163159

นราธิวาส 12/1 ม.1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 098-0945987
นราธิวาส 123/4 ม.8 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

095-4481831

นราธิวาส 99/18 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-3518981

นราธิวาส 145 ม.8 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

098-7064313

นราธิวาส 182 ม.6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

062-5079570

นราธิวาส 5/2 ม.2 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 084-9958039
นราธิวาส 52 ม.4 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-2503687

นราธิวาส 24./5 ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-5864124

นราธิวาส 13 ม.4 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

061-2343950

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

นราธิวาส 77/2 ม.5 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

080-8728056

นราธิวาส 30 ม.2 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 091-6578743
นราธิวาส 84 ม.2 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

098-0364651

ลาดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอบาเจาะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวรอมูนา เมาะซู
นางสาวนุรฮูดา มะมิง
นางสาวอาซีซะห์ สะมะนุง
นางสาวดารีซัน โตะมะ
นางสาวพาตีเมาะ สาแล
นางสาววันนูรอาซาเราะห์ เจ๊ะเลาะ
นางสาวฮายาตี ฮาแว
นางสาวฮาฟีซา ดือราวี
นางสาวกูฟิรดาวน์ เซ็งเลาะ











อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนเจริญศาสตร์
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์

นราธิวาส 20./6 ม.2 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

เบอร์โทร
091-3147142

นราธิวาส 12 ม.2 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 098-0398499
นราธิวาส 271/1 ม.2 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

065-3564348

นราธิวาส 2๘./4 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-7751214

นราธิวาส 129/4 ม.2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

064-2873575

นราธิวาส 317 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

091-6399762

นราธิวาส 298/2 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 064-9593114
นราธิวาส 199/1 ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

087-9698940

นราธิวาส 8/2 ม.3 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

093-7181298

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอยีง่ อ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวพัตตู ยะสุงอ
นางสาวซูฮาดาห์ บินดาโอ๊ะ
นางสาวดานูรี กะนางอ
นางสาวตัสนีมย์ สากิกา
นางสาวโรสมาเรีย ลาเต๊ะ
นางสาวอาอีซ๊ะห์ ดอเลาะ
นางสาวนันท์นภัส นุ่นรอด
นางสาวนัสรีญา จอแมมูนะ
นางสาวฟาอินณี บินแวมะยิ
นางสาวสุไฮลา แซะนุง
นางสาวนุรฮานีฟา อาแวบือซา
นางสาวนูรมา บีรู
นางสาวนูรูลซูฮาดา อาแด
นางสาวฟารีฮัน สานา
นางสาวฟิรดาวส์ ยูโซะ
นางสาวภะฮ์มีย์ คาเร็ง
นางสาวมาซีเตาะ ดือราแม
นางสาวสารียาณี สะมะแอ
นางสาวสุณิตา มะเระ
นางสาวอะห์ดา เจ๊ะเตะ






















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

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส
โรงเรียนอัครศาสน์(มูลนิธิ)
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนสายบุรี อิสลาทวิทยา
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส
โรงเรียน อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา(มูลนิธิ)
โรงเรียน ร่มเกล้านราธิวาส
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส

เบอร์โทร

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

096-9970258

นราธิวาส 65 ม.4 ต.ลูโบะบายะห์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

081-7679698

นราธิวาส 161/1 ม.5 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-7140811

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

093-6058498

นราธิวาส 199 ม.2 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-4189394

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

065-4082153

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

061-2469411

นราธิวาส 132/3 ม.9 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

062-1435276

นราธิวาส 21 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-6808112

นราธิวาส 40 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-3344957

นราธิวาส 111 ม.2 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

092-8280642

นราธิวาส 57/3 ม.2 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

092-3894413

นราธิวาส 121/1 ม.1 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-0131201

นราธิวาส 123 ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-7359756

นราธิวาส 99 ม.9 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

083-0422031

นราธิวาส 150 ม.3 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

083-0763232

นราธิวาส 82/1 ม.1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

092-9288746

นราธิวาส 231/4 ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

061-1905661

นราธิวาส 14 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

094-6490922

นราธิวาส 37 ม.4 ต.ยี่งอ

093-5871140

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอยีง่ อ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอิมรอน ยีพาแน
นายอานูวา มามะ
นายมูฮัมมัดฟีรเดาส์ บินบานา
นายอารีฟีน หะมะรอแมโน
นายฮานาฟี ยา
นายฮาฟิซ หะยอมิง
นายอิสมาเเอ ลาสารี
นายบีลาล ดอเลาะ
นายมะสูไฮรี วาเด็ง
นายมัรอีมูหมัด นูรซัม
นายอิมรอน ยีพาแน
นางสาวภะฮ์มีย์ คาเร็ง
นางสาวนุรฮานีฟา อาแวบือซา
นางสาวนูรมี
ดาโอะ
นางสาวฮาฟีซะห์ อูเซ็ง
นางสาวรุสนีตา อูมา
นางสาวสุพัชรี ยามา
นางสาวฮาลีเมาะ เซียะนะ
นางสาวอูไรนะห์ ฮาแว
นางสาวรุสมีนี สามะ






















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

โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

เบอร์โทร

นราธิวาส 94/1 ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-6595745

นราธิวาส 103/1 ม.7 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

061-5756719

นราธิวาส 150 ม.9 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-2955940

นราธิวาส 1 ม.5 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

062-2244250

นราธิวาส 20 ม.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-2195126

นราธิวาส 15/1 ม.5 ต.ลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

061-2536863

นราธิวาส 23 ม.3 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

080-7029277

นราธิวาส 20 ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

063-5963750

นราธิวาส 251/2 ม.1 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

080-8837315

นราธิวาส 133/4 ม.1 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

062-2066735

นราธิวาส 94/1 ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

093-6595745

นราธิวาส 150 ม.3 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
นราธิวาส 111 ม.2 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

083-0763232
092-8280642

นราธิวาส 46/1 ม.3 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

082-2688735

นราธิวาส 10/6 ม.3 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

082-2687408

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

093-6653904

นราธิวาส 48 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-7740136

นราธิวาส 104/1 ม.1 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-6808162

นราธิวาส 83/1 ม.1 ต.ตะปอเยาะ ต.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-6802385

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

086-2877657

ลาดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอยีง่ อ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซัยหนับ มะเด็ง
นางสาวซูไลนี สะมะแอ
นางสาวอัลยานี แป
นางสาวซูไลลา สะมะแอ
นางสาวซูไมยะห์ มะดากะ
นางสาวนูรซามิล การะเจ็ง
นายฮานาฟี ยา
นางสาวมาซีเตาะ ดือราแม
นายอับดุลฮากีม เจ๊ะน๊ะ
นายอาหะมะ สะแลแม
นายซอลาฮุดดีน อาแว
นางสาวแวอาซียะห์ มะดุงมิง
นายห้าวลา มะเร๊ะ
นางสาวปาตีเมาะ นิแว
นางสาวมูนีเราะห์ วานิ
นางสาวนาซีบะห์ สาและ
นางสาวซูนีตา สะอุ
นางสาวนิสรีมย๊ะ สาและ
นางสาวฟาตีเมาะ เซ็งมะ
นางสาวซูไวบะห์ กือโด






















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

โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนร่มเกล้า

เบอร์โทร

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 72/2 ม.6 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

087-2698150

นราธิวาส 44/1 ม.3 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

061-2572720

นราธิวาส 20 ม.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

095-2022547

นราธิวาส 82/1 ม.1 ต.ยี่งอ

092-1288746

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 82 ม.1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 108/3 ม.1 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 5/1 ม.3 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 133/1 ม.1 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 81/3 ม.3 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 54 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 124/2 ม.1 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 143 ม.9 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 153/7 ม.1 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 26 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 54 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 111/1 ม.8 ต.ตันหยงมัส อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-6060410
061-3800017
093-6962259
093-6632840
064-1587625
098-7193697
084-4493033
093-8607379
098-7105298
089-8769545
062-0679906
063-5815857

ลาดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอยีง่ อ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวการีมา กาเซ่ง
นายซายูตี มะลีมิง
นายอับดุลเราะฮ์มาน ตาสามา
นางสาวนูรอีลมาลย์ อาแว
นายสุริยา ลิอีลา
นางสาวอิลฮัน เจ๊ะหะมะ
นางสาวสีตีรอกีเย๊าะ ดอเลาะ
นางสาวซาแลฮา จูกูยี
นายอัสรี ฆานิง
นายมูฮัมมัดฟีรเดาส์ บินบานา
นายมัรอีมูฮาหมัด นูรซัม
นายชารีฟ แมยี
นางสาวโซเฟีย เดชอรัญ
นางสาวฮานีฟะห์ ยือลี
















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

โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุสาลาม
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนบาเจาะ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์

เบอร์โทร

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

082-8242430

นราธิวาส 15/1 ม.1 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

086-3296177

นราธิวาส 43/1 ม.1 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

086-3322649

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

093-6456482

นราธิวาส 37/2 ม.1 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

064-6313471

นราธิวาส 147 ม.3 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-7321061

นราธิวาส 41/37 ม.6 ต.กะลุวอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-7077608

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

098-7137913

นราธิวาส 113/2 ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

086-2464192

นราธิวาส 150 ม.9 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

098-2955940

นราธิวาส 133/4 ม.1 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

062-2066735

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

061-5757202

นราธิวาส 41/2 ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

093-7738846
084-3134479

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

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอศรีสาคร
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวสุขุมาภรณ์ สกุลวิทรู ไทย
นางสาวมัรดียะห์ มะรือสะ
นางสาวซูรีฮัน เจ๊ะคอ
นางสาวติลมีหซ์ ะ วานิ
นางสาวทัซนีม ซอรี
นางสาวปาตีฮะห์ ยูโซะ
นางสาวกัรตีนี ยาโงะ
นางสาวนูรอิหซาน ดาลอ
นางสาวนูรอาซีรา สาแม
นางสาวนูรอีมาน มะดิง
นางสาวนูรีฮัน วาแวนิ
นางสาวป๎ทมา ลาเต๊ะ
นางสาวฟาอีหลา โซะ
นางสาวฟูดัยละห์ จิใจ
นางสาวมาซียะห์ สาแมปูโละ
นางสาวอาซามีน มามะ
นางสาวอามีเน๊าะ ซูลง
นายอิสมาแอ เจ็ะแน
นายฮัมดัน ดือราแมหะยี
นายสถาพร ยูโซ๊ะ

 พุทธ




















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

โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนพิทกั ษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพิทกั ษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
รร.มะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
โรงเรียนศรีวารินทร์

เบอร์โทร

นราธิวาส 19/2 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 064-0854995
นราธิวาส 33/4 ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-0300961

นราธิวาส 29 ม.2 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-6976680

นราธิวาส 13/3 ม.3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 061-1800794
นราธิวาส 18/2 ม.6 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-6836500

นราธิวาส 93 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

088-3913926

นราธิวาส 3/1 ม.2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-0598363

นราธิวาส 13/2 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 089-2998495
นราธิวาส 18/1 ม.2 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-6958095

นราธิวาส 71/1 ม.2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

063-1036132

นราธิวาส 150/3 ม.3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 085-6733486
นราธิวาส 29/4 ม.2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

086-2894748

นราธิวาส 82/6 ม.3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

063-0855844

นราธิวาส 65/8 ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-4452419

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

092-3896174

นราธิวาส 40/5 ม.2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

062-4379217

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

093-5953522

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

093-6767605

นราธิวาส 106 ม.4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

063-5848082

นราธิวาส 28/5 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

062-2344325

ลาดับ
21
22
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอศรีสาคร
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายรูกูมาน ยูโซ๊ะ
นายอิสมะแอ อาแว
นายนูรอัฎลี สาและ
นายซุรฮาน ยาลา
นายซุรฮาน ยาลา
นายมูฮัมหมัดฮิลมีย์ ยะโก๊ะ
นายอับดุลฟาตะห์ วาจิ
นายกามารูดิง บือแน
นายอารอฟ๎ต สาเมาะ
นายซาการียา ดารานิง
นายอารีกีน ลาเต๊ะ
นายสถาพร ยูโซ๊ะ
นายอิสมะแอ อาแว
นายกฤษณวิทย์ ใจเย็น
นางสาวซียะ สะมะแอ
นางสาวมาซียะห์ สาแมปูโละ
นางสาวโซฟียา สะมะแอ
นางสาวฮาวีดา เจ๊ะหมะ
นางสาวซีตีซูไรนี แมทาลง
นางสาวซีตีมารีแย สามะ
















อิสลาม
อิสลาม
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อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
พุทธ







อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนพิทกั ษ์ศาสนา์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์

เบอร์โทร

นราธิวาส 93 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-6387290

นราธิวาส 45/7 ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-5926847

นราธิวาส 31/1 ม.4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

062-2494871

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

098-0520019

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

098-0520019

นราธิวาส 53/5 ม.5 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

065-4023687

นราธิวาส 84/32 ม.8 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

-

นราธิวาส 146/4 ม.7 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-6790661

นราธิวาส 37/1 ม.1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

089-8695551

นราธิวาส 52/1 ม.3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

061-2101591

นราธิวาส 30/5 ม.2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-4419220

นราธิวาส 28/5 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

062-2344325

นราธิวาส 45/7 ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-5926847

นราธิวาส 17/1 ม.3 ต.ตะมะยง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-6729957

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 35 ม.2 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-0731804

นราธิวาส 64/5 ม.2 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

062-2097169
061-1675769

นราธิวาส 85 ม.4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ลาดับ
41
42
43
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บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอศรีสาคร
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรีดา สามะ
นางสาวรังสินี มะ
นางสาวโรสฟามี โตะนาดอเลาะ
นางสาวซูไมยะห์ เจ๊ะมิง
นางสาวนูรีซัน การี
นางสาวดารูดา บาราเฮง
นางสาวสุริยา บอสู
นางสาวซูรีฮัน เจ๊ะคอ
นางสาวฟิรเดาส์ บากา
นางสาวซูไรดา ยูโซ๊ะ
นางสาวรุสมี มากมา
นางสาวโศรยา อาแวบือซา
นางสาวอาอีซะห์ แปเฮาะฮีเล
นางสาวอารีนา วานิ
นางสาวปาตีฮะห์ ยูโซะ
นางสาวสุชุมาภรณ์ สกุลวิทรู ไทย
นายรุสลัน แนปิแน
นายมูฮัมหมัดรอวี ฮามะ
นายอิสมาแอ เจ๊ะแน
นายวัลฟ๎จเฉอรี กูเตะ







อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม
 พุทธ
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา
โรงเรียนพิทกั ษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนศรีวารินทร์
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
โรงเรียนต้นตันหยง

เบอร์โทร

นราธิวาส 86 ม.10 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-5878991

นราธิวาส 26 ม.3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

088-3963237

นราธิวาส 21/2 ม.4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

087-2926137

นราธิวาส 10/2 ม.5 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-7935109

นราธิวาส 100 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-7397715

นราธิวาส 52 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-0732262

นราธิวาส 37/2 ม.4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

095-0372186

นราธิวาส 29 ม.2 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 098-6976680
นราธิวาส 38/1 ม.1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

098-6901305

นราธิวาส 90 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

090-8832155

นราธิวาส 17 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-6144616

นราธิวาส 65/1 ม.5 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

091-8395170

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

062-4537942

นราธิวาส 17/4 ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

083-0317286

นราธิวาส 93 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

062-3894215

นราธิวาส 19/2 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 084-8908672
064-8844316
นราธิวาส 167 ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นราธิวาส 53 ม.4 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

093-078-7607

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

093-6767605

นราธิวาส 156/11 ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

090-1792413

ลาดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอศรีสาคร
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวตอยญีบะห์ รือสะ
นางสาวอามีเน๊าะ ซูลง
นางสาวฟาตีฮะห์ เจ๊ะมะ
นางสาวอาอีเซ๊าะ บินนาแว
นางสาวนาเดีย ตาซู
นางสาวซาฟีนะห์ สะอิ
นางสาวฮาปือเสาะ สือแตมาแล
นางสาวอัสมะ สาและ
นางสาวคอรีม๊ะ สาและ
นางสาวกูนารีมี นินาวา
นายอนันต์ อาลี













อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนต้นตันหยง
โรงเรียนต้นตันหยง
โรงเรียนต้นตันหยง
โรงเรียนต้นตันหยง
โรงเรียนต้นตันหยง
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

เบอร์โทร

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 150/1 ม.3 ต.ศรีสาคร

093-6597347

อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นราธิวาส 29 ม.7 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นราธิวาส 58 ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นราธิวาส 161 ม.7 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นราธิวาส 95 ม.4 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นราธิวาส 43/1 ม.8 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นราธิวาส 143 ม.7 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

061-1908859
061-1908859
061-2046710
093-5954762
080-1392330
-

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอสุคิริน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซามีรา บินมะ
นางสาวนารียาณี ยูนุ๊
นางสาวรุสนานี สะลีกี
นางสาวรอบีอัฮ ดามู
นางสาวยามีละ หามุ
นางสาวนุรฮายาตี เจ๊ะและ
นายอาวี สาแม
นางสาวโนรฟียูนา เจ๊ะมามะ
นางสาวรอยฮาน ดาโอะ











อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม
โรงเรียนประทีปวิทยา
โรงเรียนศาสนศึกษา
ดารุสลาม
ราชประชานุเคราะห์ 39
สวนพระยาวิทยา
สานียาติลอิสลามียะห์

เบอร์โทร

นราธิวาส 1/3 ม.2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

093-6610590

นราธิวาส 61 ม.3 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

095-0858001

นราธิวาส 129 ม.5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 098-0621456
นราธิวาส 34/2 ม.2 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
นราธิวาส 63 ม.5 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190

082-8228391
-

นราธิวาส 57 ม.2 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 098-6017281
นราธิวาส 70/2 ม.1 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน
นราธิวาส 123/2

ม.5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน
นราธิวาส 205 ม.10 ต.มาโมง อ.สุคิริน

064-0399632
098-6908747
895966248

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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอสุไหงปาดี
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอาฟีดา หะยีหะมะ
นางสาวโนรอาซ๊ะห์ ยุนุห์
นางสาวฟาซีละห์ มะยูโซ๊ะ
นางสาวนาดา มาหามะ
นางสาวนูร์ฟาดีละห์ ดอเลาะ
นางสาวโนรฮัสลินดา ยูโซ๊ะ
นางสาวมัสอาณี ยะปา
นางสาวอัษณี อาแว
นางสาวอัสมานี บินตาเยะ
นายไซฟุดดีน มะเย็ง
นางสาวฮาฟีซา วาฮะ
นางสาวนูรีย์ ตาซา
นางสาวโนร์อัสฟีรา อีปง
นางสาวนูรนาซีฟะห์ บอสู
นางสาวอาฟีดา หะยีมามะ
นางสาววรรณอันฮาร์ มะนอ


















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

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ)
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียน นูรุดดิน มูลนิธิ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ราชประชานุเคราะห์ 39
ดารุสสาลาม
ราชประชานุเคราะห์ 39
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
อนุรักษ์อิสลาม

เบอร์โทร

นราธิวาส 31/3 ม.1 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

098-0921064

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

063-0790290

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

088-3921968

นราธิวาส 20 ม.2 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

094-2293394

นราธิวาส 83/1 ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

087-4754610

นราธิวาส 175

ม.3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 098-9468652
นราธิวาส 176/11 ม.1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 086-3295015
นราธิวาส 195 ม.3 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
094-3523545
นราธิวาส 78 ม.9 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
094-5797210
นราธิวาส 61 ม.5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
063-8836806
นราธิวาส 43 ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
063-7870131
นราธิวาส 61 ม.5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
063-0984316
นราธิวาส 213 ม.9 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
098-7054234
นราธิวาส 189/1 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
096-6120105
นราธิวาส 31/3 ม.1 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
098-0921064
098-6923616
นราธิวาส 20/1 ม.8 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอจะแนะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวสุไรยา หะยีมะ
นางสาวกัรตีการ์ ลูมะ
นางสาวอานีซะห์ กาเจ
นางสาวณาซีฟะห์ ยูโซ๊ะ
นางสาวรอดียะห์ อาแด
นางสาววารีดา เจ๊ะนิ
นางสาวนูรอักมาล ยูโซ๊ะยุ
นางสาวอาซีซะห์ มะลี
นางสาวอาวาตีฟ มามะ
นายอาริฟ มูละ
นายฮาฟีซูลอีมาน เจะดอ
นางสาวพาดีละห์ แวสมาแอ
นางสาวรอดียา วานิ
น.ส.อวาติฟ สามะอาลี
น.ส.รุสนี ตาปู
น.ส.การีมะ หะมะ
นายอัฮหมัดฟิตรี หะยีอาลี
น.ส.ซูวัยบะห์ บือราเฮง
น.ส.จินดารัฐ สีดา
นางสาวฟาราห์ มามะ











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

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

โรงเรียนดารุสสาลาม

โรงเรียนยะลาวิทยป๎ญญานุสรณ์

โรงเรียนบารุงอิสลาม

โรงเรียนดารุลฮิกมะห์

สามารถดีวิทยา

สวนพระยาวิทยา

สวนพระยาวิทยา

สวนพระยาวิทยา

ดารุสสาลาม
 พุทธ
รังผึ้ง

อิสลาม สานียาติล อิสลามียะห์

เบอร์โทร

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

098-7186531

นราธิวาส 93/1 ม.7 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

090-2161148

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 85/1 ม.7 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

096-7599418

นราธิวาส 20/1 ม.2 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

063-0877352

นราธิวาส 24 ม.4 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

093-7730410

นราธิวาส 15/2 ม.3 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

098-0064961

นราธิวาส 85/1 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

093-7895239

นราธิวาส 66 ม.7 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

061-1258695

นราธิวาส 123/3 ม.3 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

093-7103786

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

095-5205070

นราธิวาส 11/2 ม.3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

095-2038714

นราธิวาส 123/1 ม.3 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

081-0999904

นราธิวาส 273 ม.1 ต.ดุซงญอ

065-0418780

อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 98 ม.3 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 264 ม.2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 57 ม.6 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 171 ม.6 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
นราธิวาส 95 ม.5 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

061-2469937
086-3655867
095-3097572
095-6459345
098-6959523

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอจะแนะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

21 นางสาวยูรี เจ๊ะเด็ง



อิสลาม สานียาติล อิสลามียะห์

นราธิวาส 118 ม.5 ต.จะแนะ

อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เบอร์โทร
098-6959523

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเจาะไอร้อง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซอฟียะห์ หามะ
นางสาวรีซา แซ่บญ
ุ
นางสาวต่วนอาตีย๊ะห์ กูโน
นางสาวโรสวาตี ลาโบะ
นางสาวแวโซเฟีย แวหลง
นางสาวนูรอักมา แมเล๊าะ
นางสาวฟิรดา บากา
นายฟ๎ครุดดีน ดือเล๊ะ
นายฟารูดี ดือเลาะ
นายอัฟฟาน ลาเต๊ะบือริง
นายอัดนาน สาเมาะ
นายสุไลมาน หะมะ
นายอัฟณัน เจ๊ะมุ
นางสาวอามีเราะห์ ดือราโพ
นางสาวนูรีดา มะตาเฮ
นางสาวกัสมาร์ เจ๊ะโด
นางสาวมูญาฮีดะห์ ปูเต๊ะ
นางสาวสุไรดา ยะโกะ
นางสาวรอปีอะ มะดือเระ
นางสาวนูรอีดายู เปาะอาแซ






















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

โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมถ์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา
โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอ
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 116/5 ม.2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

080-5499759

นราธิวาส 220 ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

092-6567416

นราธิวาส 259/3 ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 098-0702156
นราธิวาส 13 ม.6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

092-3970887

นราธิวาส 82 ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

098-0681260

นราธิวาส 108/1 ม.2 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

063-1010813

นราธิวาส 62 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

062-6865688
098-0711614

นราธิวาส 56/1 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

นราธิวาส 146 ม.3 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 093-6246371
นราธิวาส 130 ม.1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

080-6290750

นราธิวาส 130/2 ม.9 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 061-1602613
นราธิวาส 20/2 ม.2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

098-7285683

นราธิวาส 64/1 ม.1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

-

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

062-5469129

นราธิวาส ม.7 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

094-0605809

นราธิวาส 163 ม.2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

061-2574035

นราธิวาส 108

098-6782197

ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเจาะไอร้อง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวรุสนานี สาเล็ง
นางสาวนาสีเราะห์ เจ๊ะแน
นางสาวมุมีนีน คอเซ็ง
นางสาวแวโซเฟีย แวหลง
นางสาวโนรอัสนะห์ วาเลาะ
นางสาวนูรอักมา แมเล๊าะ
นางสาวโรสมาเรีย ลาเต๊ะ
นางสาวซูไฮณี อาบูก๊อลง
เด็กหญิงดารีณา วานิ
เด็กหญิงอัสลีนา มะซง
นางสาวอานีรา มูดอ













อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
ดารุสสาลาม
บูกิตประชาอุปถัมภ์
บูกิตประชาอุปถัมภ์
บูกิตประชาอุปถัมภ์
บูกิตประชาอุปถัมภ์
ดารุสสาลาม
บ้านยานิง
บ้านยานิง
-

เบอร์โทร

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

089-5970955

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

065-0467353

นราธิวาส 65 ม.6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง

098-9470115

จ.นราธิวาส

นราธิวาส 20/2 ม.7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นริวาส
นราธิวาส 259/3 ม.7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 199 ม.2 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 113 ม.7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 12/10 ม.3 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 9 ม.๔ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 10/1 ม.3 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
นราธิวาส

092-6567416
098-0702156
093-4189394
081-1475585
085-7923715
085-7923715
085-7923715
098-2353373

