ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 จังหวัดสงขลา อาเภอเทพา
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวฟามีร่า สะเหล็ม
นางสาวมารีนา บาเหะ
นางสาวนูรีดา อุมา
นางสาวกนกพร หมานสนิท
นางสาวอาซียะห์ อักษร
นางสาวน้าทิพย์ สาแหล๊ะ
นายอามีน สาเหาะ
นางสาวปาตีเม๊าะ แดวี
นายอดิศร หวังเดชา
นางสาววิลาสินี หลาเร๊ะ












อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
จงรักสัตย์วิทยา
ศาสนบารุง
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
รุ่งโรจน์วิทยา

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

36 ม.7 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
105 ม.6 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90150
195/1 ม.8 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
103 ม.1 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150
45/1 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
188 ม.2 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
34 ม.2 ต.ลาไพล อ.เทพา จ.สงขลา
6 ม.6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
204 ถ.ประธานสุขา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
183/3 ม.6 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

062-2362268
083-0317286
083-0317286
063-0589622
080-8618433
098-0675045
082-2668763
084-6662871
099-8492919

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 จังหวัดสงขลา อาเภอจะนะ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวซุวารี มุทะจันทร์
นางสาวรอฮานา ขรีดาโอ๊ะ
นางสาวสุรดา มูสอ
นายวิลดาน เจ๊ะจาโรจน์
นางสาวอัสมา หนีสะเก็ม
นางสาวฟุฎลาห์ อิมิง
นางสาวกนกวรรณ เส็นสนิ
นางสาวนูรีฮา เจะและ
นางสาวนฏกร ร่าหนิ











อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

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

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

57/2 ม.7 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
084-8603712
1/1 ม.8 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
093-2408326
83/5 ม.5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
061-3696527
80/4 ม.9 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
095-9365150
25 ม.8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
061-1613269
54/3 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 093-7271626
46 ม.7 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 098-7168767
34/1 ม.6 ต.คู อ.จะนะฯ
061-2264119
34/1 ม.4 ต.แค อ.จะนะฯ
082-7305282

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 จังหวัดสงขลา อาเภอนาทวี
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 น.ส.โสรยา สันหมาด



อิสลาม โรงเรียนดรุณวิทยา

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

063-0690406

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 จังหวัดสงขลา อาเภอสะบ้าย้อย
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาวนูรีฮัน ดอเลาะ
2 นางสาวซัลวา บากา
3 นางสาววนีตา เระสะอะ





อิสลาม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
อิสลาม โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
อิสลาม โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

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

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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 (เยาวชนพุทธ)
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวสถิตาภรณ์ โมสิกะ
นางสาวประวีณา โสพันธุ์
นางสาวกรรณิการ์ บุตโหมด
นางสาวขัตติยา หนูเจริญ
นายพิพัฒน์ อานวยผล
นางสาวนันทิกานต์ ขาวน้อย
นางสาวอิสริยา เสนียุทธ์
นายปภังกร นิมานบูรณวิจิตร
นายสราวุฒิ ศรีสุวรรณ์
นายกัมปนาท บุญรักษ์
นางสาววรรณกานต์ นิลวัฒน์
นายชัยวัตร ไชยยะ
นางสาววาริศา จินดารัตน์
นางสาวอังคณา หมวดสง
นายชาญณรงค์ ปิยะทอง
นางสาววิริยาภรณ์ จิตภักดี
นางสาวตรีรัตน์ พรหมยะ
นางสาวศิษฏ์สินิ ภาณุมาศ ณ อยุธยา

นางสาวปนัดดา รักษ์ทองอิน
นางสาวศุภมาส ขามาก











































นาทวีวิทยาคม
นาทวีวิทยาคม
นาทวีวิทยาคม
นาทวีวิทยาคม
นาทวีวิทยาคม
นาทวีวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
เวียงสุวรรณวิทยาคม
สายบุร"ี แจ้งประชาคาร"
ปาล์มพัฒนวิทย์
ปาล์มพัฒนวิทย์
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

10 ม.11 ต.น้าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
88 ม.1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา
43/1 ม.7 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
109 ม.2 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
9/1 ม.7 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
88/2 ม.1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา
นราธิวาส 145/3 ม.1 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 100 ม.8 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 150 ม.1 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 134 ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 144 ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นราธิวาส 136 ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
ปัตตานี 9/9 ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
สตูล
สตูล
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

063-0799265
093-7681326
091-2122633
095-9981227
061-2356402
063-0760348
097-2329957
089-5981406
086-4947359
063-5865433
095-6967200
098-7156800
099-3282239

061-2350105
084-8625948
087-7841721
065-4018279
093-6635647

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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 (เยาวชนพุทธ)
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวกัญญาพัชร แซ่ฉั่ง
นายสหัสวรรษ แก้วของแก้ว
นายชายเล็ก ทองพันจา
นายปรเมศ จันทวงษ์
นายธนาวุฒิ เกษมกุล
นางสาวณัฐธิดา สว่างวงศ์
นางสาวจิรวรรณ แซ่ลี
นางสาวจารุวรรณ แซ่จาง
นางสาวพัชญ์สินี รุ่งวิชาประเสริฐ
นางสาววรนุช แซ่ฟงุ้
นางสาวอุบล แซ่เตา
นางสาวบัณฑิตา สหะวงศ์วัฒนา
นางสาวไลลา แซ่ลู่
นางสาวสุธิดา แซ่หยาง
นางสาวลักษิกา จงเกียรติขจร
นายสุรเชษฐ์ ตั้งวิลาวัณย์
นายธวัฒชัย แซ่วจาง
นายปณิธาน ปานฉลอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ มลสุขราช
นางสาวชลธิฌา ทองหลอม










 




 
 
 
 
 
 
 
 
 คริส
 คริส



 
 

เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
สตรียะลา
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
จงฝามูลนิธิ
ธารโตวัฒนวิทย์
ธารโตวัฒนวิทย์

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

095-5784835
063-0747971
096-8977564
096-9544890
098-5527382
099-4872845

38 ซ.แกรนด์วิลล่า3 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
418 ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
14/28 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
99 ถ.ตัณฑ์วีระ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
192 ม.1 ซ.ตลาดใหม่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
27 ถ.รัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
74/107 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
312 ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
40/50 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
19/4 ม.7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
33 ถ.สโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
89/1 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

098-0327473
094-5951183
093-7615846
088-1963021
061-0517581
081-5437781
087-8290021
063-0869372
093-6909076
073-245729
085-0804419
098-2987927

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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 (เยาวชนพุทธ)
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวกชนิกา ทองหลอม
นายอดิศักดิ์ หนูเทพ
นายปริวัฒน์ ถาวร
นายภูธเนศ สุวรรณมณี
นายสันติสุข ถิ่นชะนะ
นางสาวสุพัฒรา ชูดา
นางสาววันดี เพ็งทอง
นางสาวสุนิธชา หนองโศภา
นายกัมปนาท ทองคา
นายพรรณเชษฐ์ โกมลหิรัญ
นายอภิศิลป์ อังโชติพันธุ์
นายอัษฎาวุธ หอพิสุทธิสาร
นายกิตติศักดิ์ บัวงาม
นายฉัตริน พรหมรักษา
นางสาวศิริประภา ชานาญธุรกิจ
นายธนพล เถาแก้ว
นางสาวรักชนก แก้วเจริญ
นางสาวทิพาวรรณ ละอองแก้ว
นางสาวชุติมา พรหมเพ็ชร
นางสาววรรณนภา สุพงษ์














 




 
 
 






 

 
 
 
 

ธารโตวัฒนวิทย์
ธารโตวัฒนวิทย์
บ้านบาละ
บ้านบาละ
บ้านบาละ
บ้านบาละ
บ้านบาละ
บ้านบาละ
พิมานพิทยาสรรค์
พิมานพิทยาสรรค์
พิมานพิทยาสรรค์
พิมานพิทยาสรรค์
พิมานพิทยาสรรค์
วังใหญ่
เทพา
ยะหาศิรยานุกูล
ยะหาศิรยานุกูล
ยะหาศิรยานุกูล
ยะหาศิรยานุกูล
ยะหาศิรยานุกูล

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
สตูล 22/10 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
สตูล 64/15 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
สตูล 46 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
สตูล 231/26 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
สตูล 23 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ปัตตานี 89 ม.6 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
สงขลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

093-7355083
082-4330742
093-9182759
065-8627043
092-6960504
093-5948476
086-0082533
061-2386477
062-0024382
098-0607842

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

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 (เยาวชนพุทธ)
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาววาสนา นิลพงศ์
นางสาวหทัยชนก ผลผลา
นางสาวพุทธธิดา ตาทอง
นางสาวนันทิตา โพธิจักร
นางสาวเบญจรงค์ สุวรรณอินทร์
นางสาวมัณฑนา ทรงนพรัตน์
นางสาวรสริน การะจักร
นางสาวนภัสวรรณ ทองทราย
นายเจตษฎาภรณ์ หนูขาว
นายสหรัฐ ไชยรัตน์
นางสาวปรัณฌญา สุขสีแสน
นางสาวนภสร พรหมมณี
นางสาวบัญจรัตน์ มณีรัตน์
นางสาวศุภนิดา สุขชนะ
นางสาวจันทร์จิรา เลิศลิ้ว
นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์ขาว
นางสาวสาริณี สมิงแก้ว
นางสาวสุดารัตน์ คงมี
นางสาวสิริลักษณ์ แซ่เล่า
นางสาวปวีณา ปักษาวัน











































ยะหาศิรยานุกูล
ยะหาศิรยานุกูล
ยะหาศิรยานุกูล
ราชมุนีรังสฤษฎ์
ราชมุนีรังสฤษฎ์
ราชมุนีรังสฤษฎ์
ราชมุนีรังสฤษฎ์
ราชมุนีรังสฤษฎ์
ราชมุนีรังสฤษฎ์
ราชมุนีรังสฤษฎ์
ลาพะยาประชานุเคราะห์
ลาพะยาประชานุเคราะห์
ลาพะยาประชานุเคราะห์
ลาพะยาประชานุเคราะห์
ลาพะยาประชานุเคราะห์
ลาพะยาประชานุเคราะห์
ลาพะยาประชานุเคราะห์
ลาพะยาประชานุเคราะห์
เบตง"วีระราษประสาน"
เบตง"วีระราษประสาน"

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา 58/60 ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ
ยะลา 36 ซ.13 (แกรนด์วิลล่า3) ถ.แกรนวิล่า3

063-2392948
098-0576579
062-2088597
093-6624663
061-1253466
093-7959080
093-7466191
098-6310552
063-5978695
061-3063269
098-0408090
062-4378624
096-9656309
082-2963990
093-7863807
086-3608937
081-7985752
065-0756687
084-8628748
098-0414838

ลาดับ

บัญชีรายชือ่ แนบท้ายประกาศสานักงานโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" ส่วนหน้า
เรื่อง รายชือ่ เยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายชือ่ เยาวชนโครงการ "สานใจไทย สูใ่ จใต้" รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจาปี 2560 (เยาวชนพุทธ)
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

81 นางสาวอมรกานต์ คาวุน่
82 นายธีรภัทร พรหมมณี
83 นายณัฐกิตต์ เอกแก้ว

 





เบตง"วีระราษประสาน"
บ้านนาทวี
บ้านนาทวี

ยะลา 123/1ก ม.1 ต.ธารน้าทิพย์
สงขลา 7/1 ม.1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา
สงขลา 86 ม.6 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

094-5950242
062-5296388
098-0490412

