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ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ วนั/เดอืน/ปี
(เกดิ) 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

ทีอ่ยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน ) เบอร์
โทรศัพท์ 

อเีมลล์ ทีอ่ยู่ ( ทีต่ดิต่อได้ ) หมายเหตุ 

ระดบัปริญญาเอก        

1. น.ส. วนิศา      สะแลแม 21/04/2525 3-9502-00003-98-1 4/22 ม.1 ซ.บือนา 1 ถ.รัตนกิจ ต.ยะรม   
อ.เบตง จ.ยะลา 95110 

073-234138 
086-3396696 

Wanisa_s@hotmail.com ธีรินทร์แมนชัน่ 92/519 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กทม. 10700 

 

ระดบัปริญญาโท        

2. น.ส. วณีา        สาระกลุ 11/09/2526 3-9699-00042-95-2 15 ซอยเทศบาล 6/2 ถ.โคกเคียน ต.บาง
นาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

073-514446 
083-5022480 

Dagger-lute@hotmail.com 15 ซ.เทศบาล 6/2 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

 

3. นาย ซมัรี        เจ๊ะอารน 05/07/2527 1-9605-00012-76-8 62 ถ.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 

073-212070 
086-9616543 

Zamree_com_engineer 
@hotmail.com 

62 ถ.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 

 

ระดบัปริญญาตรี        

4. นาย อศสั        วรสูตร 14/05/2532  44/25 ซ.4 ถ.หนา้วงั ต.จะบงัติกอ อ.เมือง จ.
ปัตตานี 94000 

    

5. นาย แวนูร์ดีน   แวหามะ 16/05/2531 5-9489-00010-81-9 204 ม.1 ต.ยาม อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 94150 073-334250 
081-5438411 

Dean9_9@hotmail.com   181/222 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล     
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

 

6. น.ส.  นูรนีลา    แคยหิวา 21/07/2531 1-9098-00293-95-7 76 ซอย 1  ถ.คูหาประเวศน์  ต.พิมาน     
อ.เมือง จ.สตูล 91000 

074-721919 
087-3974006 

N_lhobbit8@hotmail.com 76 ซ.1 ถ.คูหาประเวศน์ ต.พิมาน อ.เมือง 
จ.สตูล 91000 

บิดา-มารดา รับราชการ/ครู 

7. น.ส.  อุสนี        มาหะมะ 30/04/2532 1-9499-00110-93-5 333/2 ม.3 ถ.รามโกมุท ต.บางปู อ.ยะหร่ิง 
จ.ปัตตานี 94150 

073-491040 
083-1950215 

Mandrake_makkle@yahoo.com 
Silormoon_muggle 
@hotmail.com  

333/2 ม.3 ถ.รามโกมุท ต.บางปู อ.ยะหร่ิง 
จ.ปัตตานี 94150 

บิดา-มารดา : NGO/ธุรกิจ 
ครอบครัวอุปถมัภ ์: อ.ฝร่ัง
สอน ร.ร.จิตรลดา 

8. นาย  อสัรี         มาแน       20/05/2531 1-9699-00091-12-4 104  ซอยก าปงบารู ต.บางนาค อ.เมือง        
จ.นราธิวาส 96000 

087-3976003 Hasa_bkic@hotmail.com 104 ซ.ก าปงบารู ต.บางนาค อ.เมือง        
จ.นราธิวาส 96000 

บิดา : สวนลองกองใน  
อ.รือเสาะ 

9. นาย  ฮฟัซี       อิบบรอฮิม 04/01/2532 1-9699-00100-13-1 36/1  ม.4  ต.มะนงัตายอ  อ.เมือง               
จ.นราธิวาส 96000 

073-543156 
087-6332309 

Electronic_nara@hotmail.com 36/1 ม.4  ต.มะนงัตายอ  อ.เมือง               
จ.นราธิวาส 96000 

 

10. นาย  ฟัตฮี        ซายามะ 10/03/2532 1-9411-00038-06-0 26 ม.1 ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ จ.ปัตตานี 
94230 

084-8565571 - 26 ม.1 ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ จ.ปัตตานี 
94230 

บิดา : ครูประถม 
มารดา : แม่บา้น 
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ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ วนั/เดอืน/ปี
(เกดิ) 

เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน ) เบอร์โทรศัพท์ อเีมลล์ ที่อยู่ ( ที่ติดต่อได้ ) หมายเหตุ 

11. น.ส.  รุสนีซา    ยนุู๊ 25/06/2530 1-9606-00045-60-9 44 ม.5 ต.สุวารี อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส 96150 

086-9676299 rusneesa@hotmail.com 44 ม.5 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
96150 

 

12. นาย  มูฮมัหมดั  ยปีาเนาะ 28/10/2531 5-9407-00019-47-5 24  ถ.สะแต 2 ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ         
จ.นราธิวาส 96170 

089-1970119 
081-6083204 

mad_yeepanoh@yahoo.co.th 24  ถ.สะแต 2  ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ           
จ. นราธิวาส 96170 

 

13. น.ส. สุไมยะห์   วอเดร์ 26/01/2533 1-9501-00135-07-2 76 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 

073-240831 
086-9669561 

admadiwoder@gmail.com 76 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 

 

14. น.ส. กสุูมา      ยอืโร๊ะ 16/02/2533 1-9506-00100-33-2 63 ม.2 ต.บาโงย อ.รามนั จ.ยะลา 95140 080-0350575 kusma_media@hotmail.com 63 ม.2 ต.บาโงย อ.รามนั จ.ยะลา 95140  

15. นาย ยสุรีย ์      อาบูบากา 02/07/2532 1-9501-00126-70-7 200 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 073-205017 
084-7361510 

yus_abk@hotmail.com 200 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 บิดา:ครู , มารดา:แม่บา้น  
มีพี่นอ้ง 4 คน (คนโต) 

16. น.ส.ขวญัชนก ศรีท่าด่าน 05/06/2532 1-9409-00127-52-0 24/1 ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 

084-3958934 cheese_sk2@hotmail.com 24/1 ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 

 

17. นาย สะปีอี       หวงัจิ 13/02/2532 1-9099-00198-20-4 104 ม.9 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 089-9757243 - 104 ม.9 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130  

18. น.ส. โรสมาณี   หะยกีะจิ 27/09/2531 1-9699-00096-61-4 356/3 ม.12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง         
จ.นราธิวาส 96000 

073-542321 
086-6965202 

kunlab_66@hotmail.com 356/3  ม.12  ต.กะลุออเหนือ  อ.เมือง     
จ.นราธิวาส 96000 

ครอบครัวท าธุรกิจผา้บาติก 

19.  น.ส. มารีนา      ปูตะ 16/04/2532 1-9599-00191-35-8 24/10  ม.2  ต.บา้นโหนด  อ.สะบา้ยอ้ย   
จ.สงขลา 90210 

086-6955408 nada_9555@hotmail.com 12 ซ.3 ถ.ผงัเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง      
จ.ยะลา 95000 

 

20. น.ส. อนาธี        มะนอ 03/03/2532 1-9098-00343-17-2 123 ถ.อนุกาชาดอนุสรณ์2 ต.สุไหงโก-ลก 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 

087-3966682 
073-571198 

toshi-am@hotmail.com 316 ถ.สารกิจ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ   
จ.นราธิวาส 96150 

 

21. นาย อลัอามีน    มาหมดั 29/10/2530 1-9599-00136-71-3 317/1 ม.1 ต.ยามู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 
94150 

073-491169 
086-5977209 

Amin-mad@hotmail..com 317/1 ม.1 ต.ยามู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 
94150 

บิดา-มารดา  เป็นครู 

22. นาย  มูฮมัหมดั   ยาฮายอ 19/10/2530 1-9605-00113-37-8 37 ม.7  ต.บาโงสะโต  อ.ระแงะ              
จ.นราธิวาส 96130 

083-1719388 - 37 ม.7 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ                
จ.นราธิวาส 96130 

*ผอ่นผนัเกณฑท์หาร 
ผูป้กครองท าสวนยางพารา 

23. นาย ฟาอิฟ      มานีบากอ 26/01/2532 1-9699-00101-22-7 4 ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยีง่อ จ.นราธิวาส 
96180 

073-591241 
085-8936602 

faeif32@hotmail.com 4 ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยีง่อ จ.นราธิวาส 
96180 

บิดา-มารดา เป็นครู 
*เรียน ร.ด.แลว้ (3ปี) 
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สรุปผลการประชุม    สรุปผลการประชุม    สรุปผลการประชุม           สรุปผลการประชุม 

ข้อมูลทุน     ข้อมูลทุน     ข้อมูลทุน    ข้อมูลทุน 

ข้อมูลนักเรียนทุน    ข้อมูลนักเรียนทุน    ข้อมูลนักเรียนทุน   ข้อมูลนักเรียนทุน 

ร่างยุทธศาสตร์     ร่างยุทธศาสตร์     ร่างยุทธศาสตร์    ร่างยุทธศาสตร์ 

ร่างแผนด าเนินงาน    ร่างแผนด าเนินงาน    ร่างแผนด าเนินงาน          ร่างแผนด าเนินงาน 

 

สรุปผลการประชุม    สรุปผลการประชุม    สรุปผลการประชุม           สรุปผลการประชุม 

ข้อมูลทุน     ข้อมูลทุน     ข้อมูลทุน    ข้อมูลทุน 

ข้อมูลนักเรียนทุน    ข้อมูลนักเรียนทุน    ข้อมูลนักเรียนทุน   ข้อมูลนักเรียนทุน 

ร่างยุทธศาสตร์     ร่างยุทธศาสตร์     ร่างยุทธศาสตร์    ร่างยุทธศาสตร์ 

ร่างแผนด าเนินงาน    ร่างแผนด าเนินงาน    ร่างแผนด าเนินงาน          ร่างแผนด าเนินงาน 

 


