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บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวคอลาตี บือตง
นางสาวซอลด้า ดะดุนะ
นางสาวซีตีคอดีเยาะห์ หะวอ
นางสาวซูฮัยนี สานอ
นางสาวโซเฟีย ลาเตะ
นางสาวต่วนอัฟนาน ต่วนกอแตง
นางสาวไลลา กอเเละ
นางสาวนริสา บาเก็ง
นางสาวนัจวา เซะเเง
นางสาวนัซเราะฮ์ ยาตี
นางสาวนัฐมล ลาเลียงพล
นางสาวซากียะห์ ดอเล๊าะ
นางสาวโซเฟีย เจ๊ะหนิบเึ เน
นางสาวมาดานีหจะฮ์ เจะยะ
นางสาวอีมาน สามะเอะ
นางสาวกัสณียา ปานาวา
นางสาวซูฟีนา หะยีมะเซ็ง
นางสาวซูฮัยดา แวสะแม
นางสาวโซเฟีย มัดเลา
นางสาวนิอามีร่า แวหมะ






















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

โรงเรียนดารุลฮูดาห์ วิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
โรงเรียน พัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติยะลา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา

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

89/53 ม.1 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
181 ม.3 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
43 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
11/2 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
87/3 ม.8 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
102 ม.8 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
128/1 ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
175/5 ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
21/3 ม.3 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
7 ม.1 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
25 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
5/2 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
129/6 ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
82/10 ม.3 อ.เมือง จ.ยะลา
39 ม.8 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
75 ม.4 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
3/6 ม.6 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
156 ม.4 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
126 ม.1 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
23 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

เบอร์โทร
061-1216721
080-0737765
093-6266800
087-2928337
093-6826357
098-4169205
062-2414308
098-0320866
092-5144977
081-2755189
093-6769570
082-3954429
093-7232177
063-1021889
089-8709028
063-0852980
065-0412744
089-2978525
061-1698211
088-4895226

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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนุรมี ยะลาใด
นางสาวฟาตีมะห์ ดาซอตาราแด
นางสาวฟิตรีย์ อังคะรา
นางสาวมุรณีย์ แวดอเลาะ
นางสาวรุสมี สาแม
นางสาวสุนีย์ ตายี
นางสาวสูใฮบะห์ แลแม
นางสาวฮาสนะห์ หะรง
นางสาวนาเดีย มะนอฆอ
นางสาวนาเดีย ยูโซ๊ะ
นางสาวนิศริน สะมะแอ
นางสาวนิสวัลย์ เซะแง
นางสาวนุชฮายาตี สาแม
นางสาวนูซีลา ดอเลาะ
นางสาวนูรไอมาน กามา
นางสาวนูรฮานาน หามะบูเกะ
นางสาวนูรฮาลีสา อาแซ
นางสาวบุสรอ บากา
นางสาวปาวีณา เอี่ยมทรัพย์
นางสาวฟิรดาว จารู






















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

โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์

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

39 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
19/3 ม.3 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
117 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
90/3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
11/6 ม.7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
16/3 ม.3 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
32 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
67 ม.5 ต.ลาพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
137/8 ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
30 ม.2 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา
52 ม.7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
103 ม.3 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
80/6 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา
45/6 ม.1 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
69/1 ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
42/2 ม.3 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
47/6 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
25/2 ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
111/1 ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
120/1 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

เบอร์โทร
098-0671833
082-9943835
093-6698785
093-7397558
090-8847526
092-4047438
061-2823197
085-6704070
084-8532030
080-7093945
080-7162601
093-7645957
096-1751606
085-4568203
061-2169099
093-7456360
095-6099549
098-6971030
098-0409533
061-6277764

ลาดับ
41
42
43
44
45
46
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49
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56
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บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวฟิรดาว บือราแง
นางสาวฟิรดาวส์ สุหลง
นางสาวรอดีย๊ะ ดอมะ
นางสาวรัตนา มะเเซ
นางสาวรัสมี เจ๊ะหม๊ะ
นางสาวรุสนา กามา
นางสาววรดา ตะเย๊าะ
นางสาววันอเฟียร์ แวมุสตอฟา
นางสาวสามีย์รา เปาะจิ
นางสาวอมาณี โตะกีเล
นางสาวอิลฮาร์ม ดาโอะ
นางสาวฮาลีเม๊าะ กาซอ
นางสาวฮุซนา อีนะแร
นางสาวนูรไอมี ดอเล๊าะ
นางสาวหนึ่งฤทัย หลีเยาว์
นางสาวรุสมี สาแม
นายมูฮัมหมัดติบยาน ดาแม็ง
นายยุสรี มอลอ
นายอับดุลเล๊าะ จิงจาเละ
นายอาดัม สะอะ






















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

โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนคณะราษฎร์บารุง
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตัน มูลนิธิ
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
โรงเรียนสตรียะลา

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

78/3 ม.2 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
112/4 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
198/11 ม.13 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
18/1 ม.3 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา
204\22 ม.13 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
5/5 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
177/44 ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
145/7 ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
53/1 ม.1 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
33/1 ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
3/2 ม.2 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
26/4 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา
15/23 ม.12 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
64 ม.3 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
94 ม.6 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
11/6 ม.7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
63 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
1/3 ม.3 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
76/1 ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
82/10 ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา

เบอร์โทร
062-2416063
080-8613097
091-3163541
098-0346997
088-3988878
082-2616879
088-8289341
095-0131515
098-7214881
061-2076562
093-5971584
065-3952062
063-0897415
085-6705205
095-3742828
090-8847526
061-2491408
098-6499531
093-6474718
093-6379790

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
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอุสมาน ดิง
นายฮัยซัม ตาเหร์
นายอันนุวา ปาแน
นายอับดุลเราะห์มาน วาหะ
นายอางอาเด็ล กาม๊ะ
นายอาฟีฟี สาแม
นายอาลิฟ สะมะแอ
นายฟารุก ดือราแม
นายฮารีฟิน วาแวนิ
นายอิรฟาน อาบู
นายฟาอีซุล การี
นายฟุรกอน สะอี
นายอางอาเด็ล กาม๊ะ
นายอันนุวา ปาแน
นายรอมาฎอน ประดู่
นางสาวมีสบะห์ ประดู่
นางสาวอุมมีฮานีย์ ดีแย
นางสาวอัสนาวาตี อาบู
นางสาวฟาติน สามะ
นางสาวอัสราณี ฮีเล






















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

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

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

เบอร์โทร

6/4 ม.4 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
123/1 ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
96 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
37/2 ม.3 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
98/6 ม.6 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
13/1 ม.5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา

098-0417567

43/9 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

062-9926756

36/2 ม.7 ถ.ยะลา-รามัน ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
203 ม.3 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
102/5 ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
80/3 ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
5/9 ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
98/6 ม.6 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
96 ถ.สิโรรส 14 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
23/11 ม.2 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
23/11 ม.2 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
29 ม.1 ถ.ดารุสลาม ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
102 ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
43 ม.6 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1137 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

061-2286694

083-3991613
061-3029899
085-2028773
064-7265838
099-9857607

093-6867965
091-3132667
088-5055408
098-0520765
064-7265838
081-0959369
063-0870131
063-0870131
093-7403413
089-2988995
093-1647279
095-2412504

ลาดับ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวต่วนนูรอัยนี โต๊ะโซ๊ะ
นางสาวนูรฮูดา อาแซง
นางสาวอานีตา ลาเต๊ะ
นางสาวซูไฮนี เจะม๊ะ
นางสาวนูรีซัน เจะม๊ะ
นางสาวซอฟัร ยะโกะ
นางสาวนูรีซัน ต่วนยี
นางสาวยาวาเฮร บือตง
นางสาวสุไวบะ แวนิ
นางสาวตัสนีม หะยีบอื ราเฮง
นางสาวซัลวา เจะอาบู
นางสาวนูรไอมาน กามา
นางสาวนารีมาลย์ ยูโซ๊ะ
นางสาวซูฟีนา หะยีมะเซ็ง
นางสาวซูฮัยนี สานอ
นางสาวฟิรดาวส์ สุหลง
นางสาวนูรปัทมา หะ
นางสาวฮัยฟา มามะ
นางสาวอาซียะห์ อาลีลาเต๊ะ
นางสาวนาเดีย จอแมมูนะ






















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

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

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

57 ถ.จะปะกียาอุทศิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
146/5 ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา 95000
29/1 ม.5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 95000
58/185 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
58/185 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
46 ม.3 ถ.ดารุสลาม ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
56/25 ม.2 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
63/1 ม.2 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา

เบอร์โทร
087-3972351
061-3028552
062-4549312
083-1857591
083-1857591
096-9571530
065-5726700
061-2085249

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

84 ม.5 ต.ลาพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 062-4062845
11/7 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 093-6762717
69/1 ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 061-2169099
148 ม.4 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
081-0978491
3/6 ม.6 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 065-0412744
11/2 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 087-2928337
112/4 ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
080-8613097
52/9 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
062-2180978
97/12 ม.11 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
080-7044610
92/3 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
085-0819941
42 ถ.ศรีบารุง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 089-2999976

ลาดับ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

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

นางสาวพรปวีณ์ พัฒทุม
นายฟิตตรี แวโดยี
นายอิลมาน สีแก้วอ่อน
นายอิลฟาน สีแก้วอ่อน
นายสุลัยมัน มะลี
นางสาวตัสลีมะห์ ปาลายา
นางสาวซาฮาร่า เจ๊ะมะ
นางสาวรุสลีนา สะแต
นางสาวอนิสา มูดี
นางสาวอาซีกีน ตาเฮ
นางสาวปาวีณี อุซือมิ
นางสาวอิลฮัม กะโด
นางสาวอมาณี โตะกีเล
นางสาวบุสรอ บากา
นางสาวฟิตรีย์ อังคะรา
นางสาวสุนีย์ ตายี
นางสาวดามิยาอ์ มะหลี
นางสาวฟิรดาว จารู
นางสาวนูรฮานาน หามะบูเกะ







อิสลาม
 พุทธ
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง ๒
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์

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

เบอร์โทร

79/1 ถ.สาย15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
093-6628155
100 ถ.วิฑูรอุทศิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
๖๗/๒ ม.๔ ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
๐๙๓-๖๒๖๐๑๘๓
104/1 หมู่ที่ 3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 098-0324657
104/1 หมู่ที่ 3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 098-0341931
20/9 หมู่ที่ 7 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 086-3133417
89/5 หมูท่ ี่ 1 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 095-3907152

102/5 หมู่ที่ 3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 098-0606863
51/1 หมู่ที่ 3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-5954136
061-2193944
8/1 หมู่ที่ 1 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
33/4 หมู่ที่ 4 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-6545774
80/4 หมู่ที่ 1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-7598245
88/2 หมู่ที่ 5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-6961051
33/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 061-2076562
25/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 098-6971030
117 หมู่ที่ 5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-6698785
16/3 หมูท่ ี่ 3 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 092-4047438

12/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

062-0658942

120/1 หมูท่ ี่ 5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 061-6277794
42/2 หมูท่ ี่ 3 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-7456360

ลาดับ
121
122
123
124
125
126
127
128
129

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนัจวา เซะแง
นางสาวฟารีดา กามานะไท
นางสาวฮิกมะห์ มุเซะ
นางสาวนายูวา สาและ
นางสาววริศรา ดอนนาปี
นางสาวซูไรดา บาเหะ
นางสาวสาวานี เจะแห
นางสาวนิฟาตมาห์ กีไร
น.ส.นัฐการณ์ เพ็งอุบล


อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม
 พุทธ

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม
 พุทธ

โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง 2
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนแม่ลานวิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

เบอร์โทร

21/3 หมูท่ ี่ 3 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 092-5144917

108/1 หมู่ที่ 8 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
127 หมู่ที่ 5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
8 ถ.สิโรรส 2 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
45/3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
59/1 หมู่ที่ 2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
50/2 หมู่ที่ 2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
23 ถ.วิฑูรอุทศิ 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
๔๙ ม.๕ ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

081-5430841
080-5436938
081-0963642
080-1398746
087-8362707
062-2243937
081-0965597
๐๖๑-๓๐๒๙๔๓๙

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
จังหวัดยะลา อาเภอเบตง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนาญีละห์ ตาเซะ
นางสาวกามีเรีย โต๊ะเฮง
นางสาวญูวัยรีย์ยะห์ โต๊ะเย็ง
นางสาวณิยะดา สาแล๊ะ
นางสาวต่วนอามาณี ลองสือรี
นางสาวฟาตีฮะห์ หนิตา
นางสาวนัสเราะห์ สาเเต
นางสาวอัฟนาน สะมะแอ
นางสาวนาเดีย มะมิง
นางสาวนุสบา สียะ
นางสาวนุรมี วานิ
นางสาวนูรอัสมา กามะ
นางสาวโนรฮานีดา ฮาเซ็ม
นางสาวโนรียะ บาซอ
นางสาวยาตีอัซมัช สะลาแม
นางสาวสุณิสา ยามา
นางสาวอาซูรา ดือมาลี
นางสาวอามานีย์ ดูดิง
นางสาวอารีญา ตาบาซา
นายฮานาฟี ดามาอู






















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

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนเบตง"วีระราษร์ประสาน"
โรงเรียน คอยรียะห์วิทยา มูลนิธิ
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
โรงเรียนยะลาปัญญานุสรณ์

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

30/3 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
76/4 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
34 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
30/2 ม.4 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
17/13 ม.2 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
545/1 ม.7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
18/31 ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
30/10 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
1/24 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
110/14 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
104/2 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
110/6 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
9 ม.4 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
34 ม.2 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
191 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
18/1 ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
17/17 ม.2 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
17/3 ม.5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
45 ม.2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
126/2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

เบอร์โทร
081-7481499
093-6647529
097-9405061
098-6393288
065-4106552
098-7025206
096-2193374
098-0648271
065-3964807
091-3134195
093-7235332
086-2978849
088-3987151
064-2508219
082-2645177
086-2855013
090-8836191
098-0256572
063-0890989
062-2078056

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
จังหวัดยะลา อาเภอเบตง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายฮานิฟ โต๊ะลง
นายธัญญารัตน์ สะอุ
นายอารีฟีน สามัน
นายฮาเซ็ม ผดุง
นายไพซอล สะรี
นายบุญยามิน ตุสาตู
นายรุสลัน ไซซิง
นายอัฎฮา หมันหลิน
นายอัลฟาน ยืนมาแต
นายฮานาฟี ดามาอู
นายอัฎฮา หมันหลิน
นายธัญญารัตน์ สะอุ
นายไพซอล สะรี
นายอัลฟาน ยืนมาแต
นางสาวฮาบีบะห์ โตะลู
นางสาวมัสตูรา ซียง
นางสาวมูนีเราะห์ ตือฮาพอ
นางสาวโนรฮานีดา ฮาเซ็ม
นางสาวยาวารีย์ กาแซ
นางสาวฟาตีมะห์ เจะแต






















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

โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนรัศมีสถาปนา
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนตัสดีกียะห์
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์

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

เบอร์โทร

45/1 ม.5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
086-4863687
1 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
062-3814439
46 ม.8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
093-6343823
47/2 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
093-6133062
30/1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
061-2570151
15/14 ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
063-0630814
72 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
062-2419328
9/3 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
093-7598648
30/5 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
061-0891060
126/2 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
093-7086331
9/3 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
093-7598648
1 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 062-3814439
30/1 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
061-2570151
30/5 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
061-0891060
235 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 087-9673733
52 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 091-6457300
33/2 ม.2 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
089-2973657
9 ม.4 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 95110 088-3987151
143 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 093-0350049
114 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 061-1864682

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
จังหวัดยะลา อาเภอเบตง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวกามีเรีย โต๊ะเฮง
นางสาวซอลีฮะห์ มาหิเละ
นางสาวอารีญา ตาบาซา
นางสาวอัสมา ซียง
นางสาวฮารีซา ยารง
นายมูฮาหมัดซอบีรีน ดามะฮู
นายมูฮัมหมัดอัศวาณ ดามะอู
นายชายทัศพล รอฮิม
นางสาวอามีรา บือราเฮง
นางสาวนุรมี วานิ
นางสาวยาตีอัซมัซ สะลาแม
นางสาวอานีซะห์ สะรี
นางสาวมาเรียม บือโต
นางสาวนิสรีน ตือราพอ
นางสาวฟาตีม๊ะ ตนหน
นางสาวชลญา สาแล๊ะ
นางสาวนาเดีย จะปะกิยา
นางสาวนลิน โซะ
นางสาวนูรีตา มะมิง
นางสาวซูฮัยดะห์ กาเด






















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

โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสลาม
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ

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

76/4 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
75/7 ม.3 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
45 ถ.กาแป๊ะกอตอ1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
152 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
51 ม. 3 ต.ยะม อ.เบตง จ.ยะลา
107 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
107/1 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
40/5 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
15/5 ม.4 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
104//2 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
191 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
47/11 ถ.กุนุงจนอง 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
36/13 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
427 ถ.สุขยางค์ ตเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
33 ถ.พัฒนา 3 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
4/9 ซ.2 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
30/10 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
67/1 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
66/1 ถ.กาแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
93 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

เบอร์โทร
093-6647529
093-7864330
063-0890980
098-0607503
093-7172038
093-6652449
093-6401380
064-6194904
093-7235332
082-2645177
063-9624718
084-7477652
093-4967126
093-6647595
061-2329212
061-2188760
093-0381083
098-0606682

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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอเบตง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวโซเฟีย เรืองช่วย
นางสาวฮัซวานี มะแตหะ
นางสาวนุสบา สียะ
นางสาวนูรอัสมา กามะ
นายอาซูวาน เสาร์พูล
นายฮาฟีซี ลูแป
นายอารีฟีน นาระพอ
นายมูฮัมหมัดอาฟานดี บากา
นายอะห์นัฟ ดากามะ
นายมูฮัมหมัดยูกี วาอายีดา
นางสาวต่วนนูรฟารีดา เด่นอุดม
นางสาวฮูซนี ดือเระซอ
นางสาวฮุซน่า รือซะ
นางสาวอมรกานต์ คาวุ่น
นางสาวปวีณา ปักษาวัน
นางสาวสิริลักษณ์ แซ่เล่า














 พุทธ
 พุทธ
 พุทธ

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

โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนเบตง"วีระราษประสาน"
โรงเรียนเบตง"วีระราษประสาน"
โรงเรียนเบตง"วีระราษประสาน"
โรงเรียนเบตง"วีระราษประสาน"
โรงเรียนเบตง"วีระราษประสาน"
โรงเรียนเบตง"วีระราษประสาน"

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

เบอร์โทร

399 ม.6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
061-3022472
460/1 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
098-0576607
110/14 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
091-3134195
110/6 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
086-2978849
8/16 ถ.กุนุงจนอง 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 090-2670406
28/4 ถ.กุนุงจนอง 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 093-7572541
22/4 ม.2 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
061-2624708
35 ถ.สฤษดิ์เดช ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
093-7572316
24/13 ถ.กาแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 098-0314348
9/2 ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
093-6780929
57 ม.3 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
064-7573510
109/2 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
098-0365488
41/1 ถ.กาแป๊ะกอตอ 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 095-1986043
58/60 ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 084-8628748
36 ซ.13 (แกรนด์วิลล่า3) อ.เบตง จ.ยะลา
098-0414838
123/1ก ม.1 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 094-5950242

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
จังหวัดยะลา อาเภอยะหา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซามซีดัร ดาโอะ
นางสาวซูไฮลา เซะมิง
นางสาวไซนับ โซ๊ะสะตา
นางสาวตัสนีย์ ปุเตะ
นางสาวนูรีฮัน ยูโซ๊ะบาราเฮง
นางสาวอัสมะ มะเก็ง
นางสาวอาวาติฟ สะแต
นางสาวนูรอัยน์ สือแปง
นางสาวนูรีฮัม อาบูนีเปาะ
นางสาวฟาดีล๊ะ มะหลี
นางสาวฟิรดาว สามะยีงอ
นางสาวมวัดดะห์ แวหะมะ
นางสาววารีดา กุลหมวก
นางสาวอูรัยนะห์ คาเร็ง
นายมะโซฟี มูซอ
นายสุกรี ดือราแม
นายอลิฟ แวดือเร๊ะ
นายอันนูวา กีละ
นายอาซือลี สมาแอ
นายหมัดฮาซัน บ๊ะ






















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

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนดารุลฮูดาห์ วิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนพัฒนายะลา
โรงเรียนปอเนาะละแอ
โรงเรียนดาราวิทย์
การศึกษานอกระบบ

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

88/1 ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
215/1 ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
10/4 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
59/7 ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
24 ม.5 ต.ละเเอ อ.ยะหา จ.ยะลา
32 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
38/4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
51/1 ม.5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
88 ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
161 ม.6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
11/1 ม.1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
36 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
86 ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
162 ม.9 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
156 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
101/3 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
307/8 ม.2 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
76/1 ม.3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
22 ม.3 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
14/2 ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

เบอร์โทร
098-6860829
098-7105462
099-6284736
061-2219298
093-6629616
093-7560586
082-8224106
098-7193330
084-7500067
062-4045422
061-2123207
089-2995872
098-6852417
061-1852613
062-7626120
095-2976118
098-1109855
063-2394813
063-2520051
061-2290191

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
จังหวัดยะลา อาเภอยะหา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายมะนาเซ เจะอุบง
นายอดินันทร์ เปาะมะ
นายสุกรี ดือราแม
นายฟาดิล ดอคอ
นายอลิฟ แวดือเร๊ะ
นางสาวฮาฟีซา หมัดหมาน
นางสาวริสวารา อาแวบือซา
นางสาวมุมีนะห์ มะลี
นางสาวซุริญา ดีแม
นางสาวสูฮัยลา ปานาวา
นางสาวฟิรดาวส์ กาซอ
นางสาวนูรฮูดานี ดือมานิ๊
นางสาวนูรีฮัม อาบูนีเปาะ
นางสาวซากีลลา มาเจะมะ
นางสาวรุสนานี นาแซ
นางสาวอายเสาะ ปาแนจะกะ
นางสาวซอฟา วิชา
นางสาวซูฟปียา กือนางอ
นางสาวนิปทั มา บาปู
นางสาวคอดีเย๊าะห์ มะดีบงิ






















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

โรงเรียนมุสลิมบารุง
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนบุสตานุดดีน
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
โรงเรียนมุสลิมบารุง
โรงเรียนมุสลิมบารุง
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์

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

43/2 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
127 ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
101/3 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
134 ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
307/8 ม.2 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
68/1 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
67 ม.4 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
15/4 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
14/1 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
1/8 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
2 ถ.ประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
26/1 ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
88 ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
156/4 ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95110
7/9 ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
6/1 ม.3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
102 ม.4 ถ.บาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
73 ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
๓๙/๑ ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
๑๐๑/๒ ม.4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

เบอร์โทร
063-5802983
082-2637250
095-2976118
091-8466342
098-1109855
063-0586471
092-7870586
064-2840937
061-2483408
080-8903918
091-6390907
087-0167972
084-7500067
063-0943379
093-6016232
061-1927908
064-1947054
093-7589197
๐๘๗-๓๒๔๕๒๘๐
๐๙๘-๐๕๗๖๖๘๙

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
จังหวัดยะลา อาเภอยะหา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวจิราภรณ์ เจ๊ะแวสนิ
นางสาวมูราณี อาบูวะ
นางสาวนาบีละห์ มามะ
นางสาวสีตีฮายา อาแว
นางสาวนูรียะ อีแต
นางสาวสีตียารอ สือรี
นางสาวนูรมา มามะแตหะ
นางสาวกัลยา แซ่พู่
นางสาวอานิซ เจ๊ะแวสนิ
นางสาวซูไฮลา ยะโก๊ะ
นางสาวซูไฮลา เซะมิง
นางสาวบัซลาฮ์ ยะมา
นางสาวฟ่รีดา แมปนมิ
นายหมัดฮาซัน บ๊ะ
นายรุสลัม สาและ
นายมาหามะยายาน เจะแว
นายนูรดีน ยาณีระ
นายซอลาฮุดดีน เตาะเมาะ
นายอับดุลอามีน จูอะ
นายรุสลาน มะเก็ง






















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

โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
โรงเรียนลาไพลศานติวิทย์
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
กศน.
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

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

๘๖/๑ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
12/2 ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
๕๗/๕ ม.1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
25/2 ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
72 ม.4 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
๑๐๔/๒ ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
13/5 ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
31 ม.5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
๗๐/๒ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
๔๑/๑ ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
๒๑๕/๑ ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
135 ม.1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
61 ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
14/2 ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
136 ม.6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
8 ม.4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
4/1 ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
20 ม.2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
6/3 ม.3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
29/1 ม.6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

เบอร์โทร
๐๙๓-๗๖๔๑๖๕๐
๐๙๓-๙๘๓๔๙๓๕
๐๙๓-๗๓๖๗๕๓๖
๐๖๓-๕๘๖๗๘๙๗
๐๙๓-๖๐๒๔๑๖๔
๐๘๔-๗๔๗๙๓๐๑
๐๙๘-๐๙๐๔๘๙๕
๐๖๒-๒๓๑๑๖๗๗
๐๙๓-๗๗๑๖๘๔๙
๐๙๓-๗๖๙๕๘๔๓
๐๙๘-๗๑๐๕๔๖๒
๐๙๓-๗๓๔๘๔๐๘
๐๙๓-๖๙๖๒๖๔๘
๐๖๑-๒๒๙๐๑๙๑
๐๙๓-๖๙๑๓๒๗๑
๐๙๓-๑๘๔๗๓๔๗
๐๙๓-๖๕๘๔๓๗๔
๐๙๓-๖๐๑๙๘๖๓
๐๙๓-๐๒๔๐๙๒๗
๐๙๓-๖๔๐๘๐๓๕

ลาดับ
61
62
63
64
65
66

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอยะหา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายมุสลิม วาโด
นายชากิร เจะเลาะ
นายมูฮาหมัดซาลีม ยีเด็ง
นายอับดุลย์รอฟิส สามะ
นายอัสรี นิสา
นายอามีน ยามา








อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
โรงเรียนศาสน์อิสลาม
อิสลามบาเจาะวิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

98 ม.6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
๔๖/๖ ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
13/1 ม.2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
9/3 ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
30/1 ม.1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
48 ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

เบอร์โทร
๐๙๒-๓๖๕๕๓๕๒
๐๖๓-๘๘๑๒๕๕๖
๐๘๗-๒๙๘๕๔๔๓
๐๙๓-๑๘๔๘๖๑๓
๐๙๕-๓๗๔๗๙๙๐
092-7724699

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
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซาฮีฟาร์ กูเต๊ะ
นางสาวซูฮัยนี บาเฮง
นางสาวนูรฟาตีน กะระจิ
นางสาวนัสรี สามะแก
นางสาวซูวัยนี เซะแง
นางสาวโซเฟีย หะยีนรอเฮง
นางสาวคูไซหม๊ะ สาและรี
นางสาวนูรีดา ปอเนาะ
นางสาวนูรีฮาน เจะโซ๊ะ
นางสาวอัยมาน แวกาจิ
นางสาวนุรไอซะ ปูเต๊ะ
นางสาวนูรมา มาโซ
นางสาวนูรีซา สามะแต
นางสาวนูรีดา จะสิติ
นางสาวนูรีฮัน สุลง
นางสาวฟารีฮัน มะยิดี
นางสาวฟิรดาวซ์ ซิ
นางสาวฟีดะ มารอดายอ
นางสาวยามีละห์ มะกา
นางสาววันจูนี ตีมาซอ






















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

โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์ วิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลา
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
โรงเรียนตายุลอิสลาม
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรเรียนดารุลฮูดาห์ วิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

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

54 ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
26 ม.4 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
214 ม.2 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
60/2 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
60 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
123 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
38/1 ม.6 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
131/2 ม.1 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
9/7 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
33/6 ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
52/1 ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
65/2 ม.3 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
79 ม.2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
97/2 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
103/3 ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
5 ม.4 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
73 ม.1 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
4 ม.1 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
90 ม.2 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
79 ม.3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

เบอร์โทร
062-2329411
061-1730878
093-7673886
062-3610760
098-0296449
093-5410910
096-6746337
093-6601728
098-0468232
093-6428791
093-6340767
061-1793230
061-0134674
080-8732035
093-6170403
061-2491469
064-0041461
062-2065130
093-9492316
097-9741110

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
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวสุไรยา สมาเฮาะ
นางสาวอารีณา ยะสะเเต
นางสาวอาแอเสาะ แยกาจิ
นางสาวฮัยฟาห์ มาโซ
นางสาวฮาซาน๊ะ หะเด็ง
นายมูอาษ อัลอามีนีย์
นายนัสรี ดือราแม
นายอัยดิล มะเร๊ะ
นายซูกอรนัย ดีแม
นายฟิกรี เดจิ
นายรีดูวัน เด็นมานิ
นายลุกมันต์ ซาบารอ
นายมูฮัมมัดรอยาลี สามะ
นายรุตดี ยะสารี
นายซานูซี ดาระแม
นายอับดุลฮากีม ยามาสาเร๊ะ
นายอิมรอน หะสีแม
นายอับดุลเลาะห์ อะแด
นายมูฮัมหมัด มาสาระกามา
นายอับดุลรอกิ มะทา






















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

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรีมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
โรงเรียนบารุงศาสน์วิทยา

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

เบอร์โทร

38 ม.3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
084-8489300
62/3 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
098-7064247
28/2 ม.2 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
080-8630467
98 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
098-7375601
9 ม.4 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
061-1798611
66/1 ม.2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
062-2171021
5 ม.2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
090-2864821
42/1 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
062-4371776
22/2 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
062-2342943
7 ม.5 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
088-3425729
26/4 ม.1 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
080-1387593
31 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
061-2630380
36 ม.3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140 089-8697220
36/4 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 098-0240993
65/2 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-7676049
43/1 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-7802898
29/6 ม.6 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 095-9844592
105/8 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-6958192
53 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 095-9391853
2/3 ม.4 ต.เนินงาน อ.รามัน จ.ยะลา 95140 095-3580073

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
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอิบรอเฮ็ม กามา
นางสาวตอยียะห์ หะ
นางสาวนูรีดา ปอเนาะ
นางสาวนูรมา มาโซ
นางสาวคูไซหม๊ะ สาและรี
นางสาวมูรนี กะดะแซ
นางสาวนูรฮายาตี ฮามะ
นางสาวฮาสือน๊ะ รือแมซา
นางสาวมารีซา หะลี
นางสาวฟิรดา สะหะโด
นางสาวนูร์มี มาหะมะ
นางสาวอารัยนียะห์ แวหะยี
นางสาวอาซูรา โดซอมิ
นางสาวนูรฟาติน กะระจิ
นางสาวซูไรยา มูดิง
นางสาวฮายาตี เจะแม็ง
นางสาวซาฮีรา บือราเฮง
นางสาวฮารีนา บือแน
นางสาวฟิรดาวส์ ปะต้อ
นางสาวฮาซามี สามะ






















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

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

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

87/1 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
66 ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
131/2 ม.1 ต.ตาโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
65/2 ม.3 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
38/1 ม.6 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
127/1 ม.4 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
19/5 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
24/1 ม.6 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
25/2 ม.7 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
14 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
4/2 ม.5 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
53/1 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
102/3 ม.4 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
214 ม.2 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
18/2 ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
78/3 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
35 ม.1 ถ.ทั่วไป ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
102/1 ม.4 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
3/4 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
9/2 ม.1 ต.กาลุปงั อ.รามัน จ.ยะลา 95140

เบอร์โทร
061-0714771
080-8623121
093-6601728
061-1793230
093-6461829
086-3656379
093-7267768
086-2857193
062-2035319
098-7083189
093-6083021
064-1485124
096-9208498
093-7673886
093-6652611
098-7088296
061-2194456
081-2774955
061-1793208
061-2328890

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
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซูปยี ะห์ สามะ
นางสาวอาติน่า หะยี
นางสาวนูรียา โดซารี
นางสาวอาซีกีน ซามะ
นางสาววรรณิดา วะนา
นางสาวนูรมี สาและ
นายซูวัลดีเลสมูลานา มูตียู
นายฟุรกอน โซะมะ
นายมุมิน รัตนชนานนท์
นายซูกอรนัย ดีแม
นางสาวสากีน๊ะ สาและ
นางสาวโอมี ยีมานี
นางสาวนาดียา นิติง
นางสาวซัยน๊ะ ซงตายา
นางสาวฟาตีมะห์ สามะ
นางสาวฮูซัยฟะห์ สามะอาลี
นางสาวยูลัยละห์ ดอรอแมง
นางสาวอานีซะห์ อิอะแด
นางสาวรอฮานา สาเระ
นางสาวอาแอเสาะ โสะสาสู






















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

โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
โรงเรียนอัตตัรบียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนศาลาฟี
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนบารุงศาสน์วิทยา

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

เบอร์โทร

9/2 ม.1 ต.กาลุปงั อ.รามัน จ.ยะลา 95140 093-6470249
062-2360218
114 ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
093-7099528
80/3 ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
086-0226365
27-28 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
13/12 ม.3 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 082-2620012
69/1 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 090-3694300
ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
๐๙๙-๘๕๗-๓๔๙๑
063-0964826
12/1 ม.4 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
41/3 ม.3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
089-9773776
22/2 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
083-3929978
74/6 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
080-7092436
1/5 ม.5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
065-3542067
7 ม.1 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
093-7371109
57/2 ม.2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
061-1795371
49/2 ม.7 ต.เรียง อ.รามัน จ.ยะลา
084-8542901
99/1 ม.1 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
080-8680556
35/2 ม.5 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
086-2990403
32/2 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
081-0932021
53 ม.3 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
098-7094065
56 ม.1 ต.กาลูปงั อ.รามัน จ.ยะลา
093-7745474

ลาดับ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอรามัน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนิกฟาตีมะห์ วามะ
นางสาวอาซีเย๊าะ แมเร๊าะ
นางสาวนุรอาซีกีน กอตอ
นางสาวฮุสนา ลีเดร์
นางสาวนูรีหม๊ะ แซะแรง
นางสาวอารีณา โต๊ะซิ
นางสาวนูรดียานา มะเก๊ะ
นางสาวแอนนา หามะ
นางสาวอัสวานี วาเลาะ
นางสาวฮุสนา โซ๊ะซูมะ
นางสาวโซเฟีย หะยีนรอเฮง
นางสาวนูรีย๊ะ กาซอ
นางสาวซาลมีลา ซีมะมิง
นางสาวอาซีณา ยะสะแต
นางสาวนูรีดา จะสิติ
นางสาวนาเดีย สะมาลอ
นางสาวอารีนา มะแซ
นายพัดลี หะมะ
นางสาวซูไรลา เจ๊ะหะมะ
นางสาวณาเดียร์ สะอิ






















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

โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
โรงเรียนบารุงศาสน์วิทยา
โรงเรียนบารุงศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา

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

106 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
5/6 ม.4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
144 ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
54/2 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
134 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
141 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
15/2 ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
36/7 ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
140 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
36/3 ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
123 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
13/6 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
38/5 ม.2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
62/3 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
97/2 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
36 ม.4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
32/2 ม.4 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
124/2 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
23/2 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
15 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

เบอร์โทร
063-0679603
080-8637705
063-9285726
098-0646772
088-3904901
098-6796899
084-8606993
061-1022821
083-0797070
085-6741204
098-1367827
085-6880591
089-8875134
087-2969408
084-8594038
080-1372235
086-2849897
087-2974875
080-7073585
084-5359627

ลาดับ

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

101 นางสาวนูรดีนีน ติโบซู
102 นางสาวอัสม๊ะ แสแม
103 นางสาวอาอีเสาะ ดอเลาะ





อิสลาม โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
อิสลาม โรงเรียนอัตตัรบียะห์อิสลามียะห์
อิสลาม โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

ยะลา 55/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
ยะลา 17/3 ม.4 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
ยะลา 12/2 ม.1 ต.บอมัง อ.รามัน จ.ยะลา

เบอร์โทร
089-5973228
065-3522979
063-0861371

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
จังหวัดยะลา อาเภอธารโต
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวไซน๊ะ ยีเลาะ
นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ
นางสาวซุลฮุสนี สมาแอ
นางสาวต่วนรอฮีมะห์ โตะกูบาฮา
นางสาวสุไฮลา แวกะจิ
นายฟุรกอน ฮูลู
นางสาวซูไวบะห์ แวบือราเฮง
นางสาวซูไรดา มามะ
นายซารีฟ ลาเต๊ะ


 พุทธ








อิสลาม โรงเรียนซอลีฮียะห์
วิทยาลัยเทคโลโลยีนครหาดใหญ่
อิสลาม โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
อิสลาม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา
อิสลาม โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
อิสลาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
อิสลาม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
อิสลาม โรงเรียนตัสดีกียะห์
อิสลาม โรงเรียนอาลาวียะห์ วิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

เบอร์โทร

46/1 ม.4 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
093-7618507
34/4 ม.3 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
099-3602077
96/1 ม.1 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
061-2433845
300 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
093-6489273
134/2 ม.5 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
086-3169209
191/2 ม.8 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
061-1986810
311/2 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 062-2023573
69/3 ม.6 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 089-8787517
065-3963683
3/1 ม.6 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

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
จังหวัดยะลา อาเภอบันนังสตา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวคอรีเย๊าะ บากา
นางสาวซอลีอะห์ กจิ
นางสาวซาฟูเราะห์ กามาลอดิง
นางสาวโซเฟีย จิใจ
นางสาวทัศนีม สาแมง
นางสาวนัจรี นิเส็น
นางสาวนัสรีน ยาบา
นางสาวรอซีตัน ดีแม็ง
นางสาวอาสมะ สาลัม
นางสาวการีหม๊ะ สาและ
นางสาวนาดีเราะห์ วาปอ
นางสาวนุรฟัชรี มะเด็ง
นางสาวฟัซลีฮา จิตอสอ
นางสาวนูรฟาติน เจะโด
นางสาวนูรมา ดอเลาะ
นางสาวนูรีดา อาแว
นางสาวฟัรฮาน ดือมอง
นางสาวมารามณ์ จารู
นางสาวมาริษา มูซอ
นางสาวยากูตีย์ คอเดร์






















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

โรงเรียนอัลฟัลลาฮ์ อัลอิสลามี
โรงเรียนอัลฟัลลาฮ์ อัลอิสลามี
โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนลาไพลศานติวิทย์
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนอาลาวียะห์ วิทยา

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

เบอร์โทร

357/4 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 062-2567652
29/3 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 086-2980508
63/2 ม.11 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 062-2142502
103 ม.10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 098-6891743
156 ม.9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 085-6881346
451 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-7584324
174 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-7931397
25 ม.7 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 061-2018101
518 ม.13 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
085-7993003
58 ม.9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 082-8323783
8/1 ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
098-6812535
54 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 095-7923954
138 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 061-1787054
56/5 ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 090-4943259
24 ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
065-4023610
249/1 ม.6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-6020862
174/1 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา093-6862338
13/1 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-7709368
98/1 ม.7 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 063-0850848
84 ม.3 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 061-2407028

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
จังหวัดยะลา อาเภอบันนังสตา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวยามีล๊ะ วาแมง
นางสาวยุสรอนี มะเซ็ง
นางสาวรอกีเยาะ วิง
นางสาวสุนิสา ประชุมฉลาด
นางสาวสุไฮลา มือละ
นางสาวสูรยา อีบุ๊
นางสาวเสาวนีย์ ดอเลาะ
นางสาวโสรยา เจะอาเเซ
นางสาวอามีรา มูเซะ
นางสาวอารีซะห์ สาเมาะ
นางสาวอารีนา ดอเล๊าะ
นางสาวฮานาน มูซา
นายซุลฮัฟฟาน แวอุเซ็ง
นายซูไฮมี ยะโกะ
นายเผ่าซัน เจะเงาะ
นายพาสุวัน ดอเล๊าะ
นายณัฐวุฒิ คงอินทร์
นายอัสมัน ลาเตะ
นางสาวเกศริน จันสุวรรณ
นางสาวซาบารีย๊ะ กาซอ




















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

โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนอัลฟัลลาฮ์ อัลอิสลามี
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนอิสลามบาเจาะ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนดารงวิทยา
โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
พุทธ
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์
อิสลาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
 พุทธ
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์

อิสลาม โรงเรียนพัฒนาวิทยา

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

29/4 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
54 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
22/2 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
275 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
33 ม.11 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
57 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
43/4 ม.6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
474/1 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา

เบอร์โทร
080-7085433
061-2313694
083-1815373
087-9672945
094-3871743
061-2462572
098-7063287
093-6488785

254/2 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊าะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-6744140

367 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 083-0854621
19/1 ม.1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
062-5875394
2 ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
087-2864758
194 ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-7617266
1 ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
093-6164981
250/1 ม.6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 098-0459322
19/1 ม.1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
098-0658527
366 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
093-7998968
40/2 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
302 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
090-0745906
335/41 ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
098-7080719

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
จังหวัดยะลา อาเภอบันนังสตา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวมาดีน่า สาและ
นางสาวฮาลีนี ตาฮา
นางสาวไซนับ มิง
นางสาวอาสมะ สาลัม
นางสาวนูรีมาน แงแวลี
นางสาวนูรณา วาหะ
นายอานัส หะยีตาเย๊ะ
นางสาวซ่อฟีเราะฮ์ ดือราแมหะยี
นางสาวนูรอัยนี สีเดะ
นายซูไฮมี ยะโกะ
นายซัยดี บันดาร์
นางสาวมัซนิง สิเดะ
นางสาวซูไวบ๊ะ สะตีบอื มะ
นางสาวนูรฟัชรี มะเด็ง
นางสาวรอซีตัน ดีแม็ง
นางสาวรอกีเยาะ วิง
นางสาวยุสรอนี มะเซ็ง
นางสาวอามีรา มูเซะ
นางสาวทัศนีม สาแมง
นายนิอัสรันร์ สือเตาะ






















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

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
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โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
บันนังสตาวิทยา
ตาเบียร์ตุลวาตันมูลนิธิ
ตาเบียร์ตุลวาตันมูลนิธิ
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
ดารงวิทยา
บันนังสตาวิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา
อาลาวียะห์วิทยา

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

เบอร์โทร

307/5 ม.1 ต.เขือ่ นบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 082-9944413

111 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
093-6648211
40 ม.5 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
082-8306042
518 ม.13 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
085-7993003
ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 089-9776155
479/1 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
084-9645249
27 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
093-1706002
443/2 ม.1 ต.ตลิ่งชั น อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-6349497
339/1 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 061-2065379
1 ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
093-6164981
189/4 ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 085-6710074
83/1 ม.10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 088-3879108
74 ม.2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 098-2190328
54 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 095-7923904
25 ม.7 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 084-7500716
22/2 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 083-1815373
54 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 061-2313691
254/2 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-6744140

156 ม.9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 085-6881346
121/3 ม. 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-0053223

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
จังหวัดยะลา อาเภอบันนังสตา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอามีน สามะ
นายวิชาญ สาและ
นายเผ่าซัน เจะเงาะ
นายอันวา เตาะสาตู
นางสาวอามีเนาะ ซาซู
นางสาวซาบารีนะห์ บุญฝาง
นางสาวรอกีเยาะ เตาะสาตู
นางสาวสูไลละห์ ซา
นางสาวนาเดีย หลงดูวา
นางสาวซียานา หะยีดอเลาะ
นางสาวฮามีเน๊าะ เจ๊ะอุบง
นางสาวอารีนา สาเมาะ
นางสาวรุซดาห์ ดือเร๊ะ
นางสาวฟารีซา ยือโระ
นางสาวนัสรีน ยาบา
นางสาวฟาฎีละห์ สาระ
นางสาวต่วนอุสนา นิปเุ ต๊ะ
นางสาวอาซียะห์ หะยีกุโน
นางสาวนูรีซะห์ บาสอ
นางสาวฟัรฮาน ดือมอง






















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

ดารงวิทยา
ดารงวิทยา
ดารงวิทยา
บารุงอิสลาม
ดารงวิทยา
ดารงวิทยา
บันนังสตาวิทยา
บันนังสตาวิทยา
บันนังสตาวิทยา
บันนังสตาวิทยา
บันนังสตาวิทยา
พัฒนาวิทยา
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
ดารุลฮูดาห์วิทยา
ลาไพรศานติวิชย์
ลาไพรศานติวิชย์
ลาไพรศานติวิชย์
บันนังสตาวิทยา
บันนังสตาวิทยา
อาลาวียะห์วิทยา

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

305/2 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
159/2 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
250/1 ม.6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
153 ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
375 ม.3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
150/1 ม.4 ต.ห้วยกระทิง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
137 ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
26 ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
335/1 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
67 ม.13 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
356/4 ม.3 ต.ถ้าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

เบอร์โทร
098-7211298
063-1011233
098-0459322
093-7801479
081-2757358
098-7787596
098-7179364
098-0635928
063-6193732
098-6765192
063-0865610

40/3 ม.5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 087-2794565

305 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 080-7045347
14 ม.3 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 098-7392135
174 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-7931397
259/1 ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-7744737
194/1 ม.4 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 061-1838803
266/3 ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 064-7327972
4 ม.2 ถนนสนามกีฬา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
098-0277045
174/1 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 093-6862338

ลาดับ

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

81 นางสาวซีตีอาแอเซ๊าะ สะอะ



อิสลาม ตาเบียร์ตุลวาตันมูลนิธิ

ยะลา 212/1 ม.3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

เบอร์โทร
084-7053426

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
จังหวัดยะลา อาเภอกาบัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอภิชญา แซ่ว่อง
นางสาวอารีดา สะราวอ
นางสาวฮายาตี หวันเส็น
นางสาวอาซีซะห์ ราชเพชร
นายซอฟวาน แวยูโซ๊ะ
นายตันทรา สะสู
นางสาวนูรมา นิโซ๊ะ
นางสาวฟารีดา เตะแต
นางสาวอาซีซะห์ ราชเพชร
นายยูฮัน สะแลแม
นางสาวยาวารี ดาแม็ง
นางสาวรอซือนะ กูมาเล๊าะ
นางสาวพัสรีนา มามะ
นางสาวฟารีดา วาแม็ง
นางสาวรอบีอะห์ สาอะ
นางสาวมูรณี มามะ
นางสาวมาซูรี ลาติสง
นางสาวสศิกานต์ แสงจันทร์
นางสาวรอสนี สาคอ
นางสาวรุสนีย์ ลากอ

 พุทธ

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

อิสลาม

โรงเรียนกาบังพิทยาคม
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
โรงเรียนจริยศาสน์อิสลาม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม
กาบังพิทยาคม

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

266 ม.1 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
99 ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
44 ม.7 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
32/4 ม.2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
195 ม.3 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
18 ม.6 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
44 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
81/1 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
32/4 ม.2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
26 ม.10 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
326 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
24 ม.7 ถ.กาบัง-บาละ ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
134/1 ม.8 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
51 ม.2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
150/3 ม.7 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
2 ม.7 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
59/2 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
27 ม.7 ถ.ปอเยาะ ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
6/1 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
80 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

เบอร์โทร
092-6567473
093-5908911
096-9430489
093-6092105
082-8213395
063-1628447
098-6947334
098-0827958
093-6092105
065-3567168
093-6048314
061-2408041
088-3969269
093-7738718
095-5244209
093-7347394
061-2322097
065-0406891
098-0514559
-

ลาดับ

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

21 นางสาวอาอีซะห์ มะสาแม็ง
22 นางสาวฟิตรีย์ ตาเฮ




อิสลาม กาบังพิทยาคม
อิสลาม กาบังพิทยาคม

ยะลา 225/1 ม.2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
ยะลา 18/4 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

เบอร์โทร
086-2365432
061-2239716

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
จังหวัดยะลา อาเภอกรงปินัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซูไรมี นอปู
นางสาวฟาตีน มาน๊ะดาแต
นางสาวฟาตีฮะห์ มะแซะ
นางสาวมาวัดดะห์ โต๊ะแม
นางสาวซูฟียา เลาะมะ
นางสาวตอยยีบะ๊ ห์ มะมิง
นางสาวฟิรดาว เจ๊ะแต
นางสาวนูรอ สะบือลา
นางสาวนูรีซัน การี
นางสาวมานาล มาปะ
นางสาวมานีเราะ เดอะ
นางสาวอารีนา ละดอฮา
นางสาวสุไรณี ดือเร๊ะ
นางสาวซอบะห์ ตีเม๊าะ
นางสาวนูรฮาซีลา กามาอูเซ็ง
นางสาวแวอามานี ยะยือริ
นายฮากิม แวอุมา
นายอนันต์ ยามา
นายอนันต์ อาบูวะ
นายมูฮัมหมัดรุสลี มาหะมะ






















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

โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียน บารุงอิสลาม
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลา
โรงเรียนพิทกั ษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตัน มูลนิธิ

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

60 ม.2 ต.ห้วยกระทิ่ง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
49/2 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
42/1 ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
83 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
33 ม.2 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
130/2 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
39 ม.5 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
35/2 ม.1 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
100 ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
16/1 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
98/1 ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
23 ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
24 ม.1 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
86/1 ม.3 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
21/10 ม.7 ต.กรงปีนัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
81/4 ม.3 ต.กรงปีนัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
6/3 ม.1 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
75/2 ม.3 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
196 ม.6 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
88 ม.3 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เบอร์โทร
083-0869391
080-7156471
093-6143952
093-6066680
088-5764596
093-7192433
082-8221440
081-4188598
098-7397715
092-8285335
093-7827191
098-0571514
063-7988029
095-8175239
098-0368055
083-0547022
087-9690569
062-2171028
093-5669261
063-0723825

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
จังหวัดยะลา อาเภอกรงปินัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายมูฮาหมัดอารอฟัต สะอิ
นายยะห์ยา กามะ
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะโซะ
นายนัจมี สาเต๊าะ
นายซุลกิฟลี สะนิ
นายฟาฎิล ดะเลง
นายมูฮัมหมัดรุสลี มาหะมะ
นายนัจมี สาเต๊าะ
นายมูฮัมหมัดฮานาฟี ดีสะเอะ
นายมูฮัมหมัดฝันดี ยะยือริ
นายมูฮัมหมัดอารอฟัต สะอิ
นางสาวตอยยีบะ๊ ห์ มะมิง
นางสาวฟาติน มาน๊ะดาแต
นางสาวอารีนา ตาเหร์
นางสาวฟีดาอ์ มะลาเฮง
นางสาวซูรัยยา ดอเลาะ
นางสาวฟาตีฮะห์ มะแซะ
นางสาวอาอีดา ยามา
นางสาวฟิรเดาซ์ ดอเล๊าะแซ
นางสาวนูรฮาซิลา กามาอูเซ็ง






















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

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนปอเนาะละแอ
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา
โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตัน
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรียนลาไพลศานติวิทย์
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา

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

45 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
63/1 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
13/8 ม.8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
14/1 ม.5 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
121 ม.6 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
199 ม.4 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
88 ม.3 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
14/1 ม.5 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
38/1 ม.8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
73 ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
45 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
130/2 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
49/2 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
155/2 ม.4 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
29/6 ม.8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
26 ม.1 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
42/1 ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
29/3 ม.4 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
29 ม.1 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
21/10 ม.7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เบอร์โทร
062-2590407
065-3567566
093-6850631
098-7090659
093-5984353
093-7715277
063-0723825
098-7090659
092-5064724
098-0604963
062-2590407
093-7192433
084-8603446
082-2565423
082-2764024
082-2628721
093-6143952
089-5992093
082-2645288
098-0368055

ลาดับ
41
42
43
44
45

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องประกาศรายชือ่ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดยะลา อาเภอกรงปินัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายมูฮาหมัดรีดดูวัน ยะลา
นางสาวซีตีคอรีเยาะ ดีสะเอะ
นางสาวนุรฮีดายะ ปุโรง
นายลุกมาน เจะนิ
นายอันวา สะแต







อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนบารุงอิสลาม
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
โรงเรียนศาลาฟี
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

115/1 ม.3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
113 ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
23 ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
122/1 ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง
20/2 ม.4 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เบอร์โทร
063-2351871
089-9741255
063-0843858
082-8293905
063-0727131

