ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอเมือง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวอาซีซะห์ อาเเว
นายอันวาร์ เจ๊ะอาลี
นายฮาบิล มะลิหมัด
นายกามาลูดดีน เจะสะแม
นายเจ๊ะมัยซน อับดุลราฮิม
นายมูฮาหมัด อาลี
นายฮานีฟ อาลี
นางสาวนูรไอนี สามะอาลี
นางสาวสานียะห์ เปาะโน
นางสาวนิสรีน สุระคาแหง
นางสาวซุลวานี เซาะแม
นางสาวนัจญมี มะมิง














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

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
ร.ร.มุสลิมพัฒนาศาสตร์
ร.ร.มุสลิมพัฒนาศาสตร์
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
ร.ร.ศาสนูปถัมภ์
ร.ร.มุสลิมพัฒนาศาสตร์
ร.ร.บารุงอิสลาม
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา

ปัตตานี 30/10 ม.4 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 50 ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 169/11 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 2 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 118 ม.2 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 21 ม.2 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 18/1 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 23 ม.2 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 57 ม.4 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 41/16 ม.10 ต. บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 19 ม.5 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 121 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

093-7581557
083-0536402
089-7354955
088-3902364
080-7154827
095-2707954
093-7262165
063-1033504
061-1871688
091-0466129
093-6150744
061-2287599

ลาดับ
1
2
3
4

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอสายบุรี
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวพัตตู มะเกะ
นางสาวซูฮาดา บาโอะ
นางสาวมิสลามีนณา และแย
นายไซอน รัพยูร






อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนศาสน์ศึกษา
โรงเรียนศาสน์ศึกษา

ปัตตานี 32/1 ม.5 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 30/1 ม.2 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 79/3 หมู่ที่ 9 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ปัตตานี 100 ถ.ละเมาะบก ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

061-5131530
093-7308801
093-8458645
085-6714248

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอหนองจิก
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวสูฮัยลา ปะเง๊าะ
นางสาวซูรีนา มะเระ
นางสาวนิอัสเมาะห์ นิเดฮะ
นางสาวมาดีฮะห์ บูละ
นายฟารูกอัลบาดาวีร์ ใบกาเด็ม
นายนิฮาริส มามะ
นายอาลียะห์ โหวะ
นางสาวนัสเราะห์ เจ๊ะเด็ง
นางสาวอามานี สาเมาะ











อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
ยาบีบรรณวิทย์
โรงเรียนศาสน์สามัคคี
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์

ปัตตานี 2 ม.6 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
098-0804219
ปัตตานี 1/2 ม.6 ต.ตุหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
093-6955772
ปัตตานี 103 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
093-3628548
ปัตตานี 68/1 ม.4 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 061-1951139
ปัตตานี 55/2 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 083-0138700
ปัตตานี ๑๐๑ ม.๔ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
๐๙๘-๖๑๔๐๑๑๘
ปัตตานี 23 ม.4 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
062-0498005
ปัตตานี 64/2 ม.1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
093-7763448
ปัตตานี 96 ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
093-7168361

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

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอยะหริ่ง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นางสาวนูรอัยนี หามะ
นายอิรฟานดี ฮะ
นายเตาฟิค ปูเต๊ะ
นายอามีน ดอเลาะ
นางสาวไอดาวาตี สาแม
นางสาวน้าฝน ทิพยอและ
นายมุคลิส มิง
นายมะลีเป็ง ดีเยาะ
นายโซเฟียน ตาเยะ
นายไอมาน วามะ
นายนิอามีราอิฟ นิเดร์หะ
นายบาสซาม มะมิง
นายโมฮัมหมัดฟัฮมีย์ ยูโซะ
นายมูฮาหมัดฟารุต มูเล็ง
















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

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกูตงวิทยามูลนิธิ
จงรักสัตย์วิทยา
มุสลิมพัฒนศาสตร์
ส่งเสริมศาสน์
สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
มุสลิมพัฒนศาสตร์
มุสลิมพัฒนศาสตร์
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์

ปัตตานี 52 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 11/1 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 65 ม.1 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ปัตตานี 1 ม.3 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ปัตตานี 167 ม.3 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 69/1 ม.1 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 62/9 ม.3 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 24/3 ม.5 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี ๔๑/๖ ม. ๑ ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี ๑๐๒/๓ ม.๓ ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 42/5 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 23/3 ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 195 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 280/12 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

093-6435591
098-0599647
063-6273943
083-0811611
093-2509756
063-0720718
093-7735943
092-4185385
๐๖๕-๐๖๔๖๓๘๗
๐๙๓-๗๐๙๕๒๑๙
093-6183292
097-9911269
093-6395519
082-8330459

ลาดับ
1
2
3
4
5

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอยะรัง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายการียา บาเหะ
นายมันโซร์ ยามูสะนอ
นางสาวนูรไอนี หะยีตาเฮ
นางสาวสุริยาณี ตาแกะ
นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะน๊ะ







อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
สะนอพิทยาคม
โรงเรียนบารุงอิสลามปัตตานี
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
จงรักสัตย์วิทยา

ปัตตานี 83/2 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ปัตตานี 31/1 ม.1 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 132/1 ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 120 ม.8 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 81/2 ม.5 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

088-9647032
088-2704159
096-9574010
098-0580118
098-0840803

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอโคกโพธิ์
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาวเจ๊ะใบดะห์ กือจิ
2 นางสาวฟิตรี และเซ็ง
3 นางสาวนาซอรี บือซา





อิสลาม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
อิสลาม โรงเรียนซอลีฮียะห์
อิสลาม สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

ปัตตานี 59/3 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 44/1 ม.3 ต.ทุง่ พลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ปัตตานี ๙ ม.๔ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

091-3103404
098-6900839
๐๖๑-๒๐๓๓๙๘๖

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอปะนาเระ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาวยาตี สาและ
2 นางสาวรออีด๊ะ สะแลแม
3 นางสาวนูรฟาติน บือราเฮง





อิสลาม โรงเรียนพัฒนาวิทยา
อิสลาม โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
อิสลาม โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

ปัตตานี 7 ม.2 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 098-1634153
ปัตตานี ๘๗ ม.๔ ต.บ้านน้าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๐๙๖-๖๘๓๘๓๑๑
ปัตตานี ๑/๒ ม.๑ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
๐๘๔-๘๙๐๙๐๙๖

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอมายอ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายอิมรอน หมัดอะหิน
นางสาวปาตีเมาะ ปะเงาะแม็ง
นายสุไลมาน วาเลาะ
น.ส.อัสมะ กือลาแต
น.ส.โซเฟีย กานา
น.ส.สารีป๊ะห์ มาหะมะ
น.ส.นูรีฮาน วาเด็ง
น.ส.ฮัสมะ ดือราแม็ง
นายฟิกรี เปาะจิ
นายอันวา มิง
นายอับดุลเราะห์มาน ยีหะมะ













อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
รร.ดรุณวิทยา
รร.อิสลามประชานุเคราะห์
รร.อิสลามประชานุเคราะห์
รร.ทุง่ ยางแดงพิทยาคม
รร.อิสลามศาสน์วิทยา
รร.อิสลามศาสน์วิทยา
รร.ดรุณวิทยา
รร.ดรุณวิทยา
รร.ศาสนูปถัมภ์

ปัตตานี 3/1 ม.5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
093-7534030
ปัตตานี 133/1 ม.2 ต.สะกา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 090-4766928
ปัตตานี 104 ม.3 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
088-3921274
ปัตตานี 81 ม.4 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
093-6487624
ปัตตานี 25 ม.6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
063-0602295
ปัตตานี 1 ม.6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
081-0970105
ปัตตานี 61/1 ม.2 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
093-6351389
ปัตตานี 3/2 ม.2 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
093-6899266
ปัตตานี 68/1 ม.3 ต.สะกา อ.มายอ จ.ปัตตานี
ปัตตานี 2/4 ม.4 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
061-0799825
ปัตตานี 28/9 ม.6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอทุ่งยางแดง
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม
นายมูฮัมหมัด เจะโมง
นายสาการียา หะยีมะสะ
นาย ฮาซัน โด
นางสาวรุสนานี เลาะยะผา
นางสาวนูรฮายาตี แก่
นายรุสลี มามุ
นายมะสุกรี ดาโหะ









อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม
อิสลาม

โรงเรียนศาลาฟี
โรงเรียนทุง่ ยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนทุง่ ยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคาระห์
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคาระห์
โรงเรียนศาลาฟี
โรงเรียนศาลาฟี

ปัตตานี 30 หมู่ที่ 1 ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 51/1 หมู่ที่ 5 ต.ปากู อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 62/1 หมู่ที่ 1 ต.น้าดา อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 37/1 หมู่ท2ี่ ต.ปากู อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 60/2 หมู่ท2ี่ ต.ปากู อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 103/1 หมู่ท5ี่ ต.น้าดา อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
ปัตตานี 114 หมู่ท3ี่ ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี

080-8068791
088-4890053
087-9696182
084-7314705
089-2975229
098-6795088
098-3429525

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอแม่ลาน
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นายฮาริส บาเหะ



อิสลาม อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

ปัตตานี ๒๖/๑ ม.๒ ต.ม่วงเตีย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

-

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 จังหวัดปัตตานี อาเภอกะพ้อ
เพศ
ศาสนา
ชือ่ -นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชาย หญิง พุทธ อิสลาม

1 นางสาวนิรารัตน์ สามะ
2 นางสาวรอกีเยาะ การี
3 นางสาวฮายาตี ฮาวา





อิสลาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี
อิสลาม โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
อิสลาม โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

ปัตตานี 24 ม.3 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ปัตตานี กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

092-9105696
๐๙๓-๖๓๕-๖๓๘๕
๐๙๓-๖๕๐-๕๙๘๑

