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1 เทพา ดารุสสลามศึกษา นางสาวณรดา เนสะและ 062-2210741
2 เทพา นิติธรรมพิทยานุสรณ์ นางสาว ยูรีตา และหะ 062-2341889
3 เทพา ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ นางสาวมารีแย เจ๊ะสะมะ 061-2494734
4 เทพา มูลนิธิอิตีซอมวิทยา นางสาวนาดา เจะลง 062-2136340
5 เทพา รักษ์อิสลาม นางสาวซารีฟะฮ์ หัดเลาะ 098-0869652
6 เทพา รัศมีธรรมวิทยา นางสาวมารีแย สะเมาะ 093-6089987
7 เทพา ล าไพลศานติวิทย์ นางไหมซีเต๊าะ เอ็มดู 080-8641383
8 เทพา สุขสวัสด์ิวิทยา นางรอฮาณา สุหลง 063-6064785
9 เทพา อนุบาลเทพา นางสาวสิริภัทร์ เก้ือก่อยอด 065-8914519

10 เทพา อนุบาลเทพา นางหรรษา แก้วนพรัตน์ 093-4199549
11 เทพา อนุสรณ์เตรียมปัญญา นางสาวอรุณี สูเลาะ 084-9683670
12 เทพา อุปถัมภ์ศาสน์ นางสาวไสหนับ  หลีเจริญ 098-0739496
13 เมืองสงขลา แจ้งวิทยา นางสาวสุขฤดี ประยูรช่วย 096-7311423
14 เมืองสงขลา กลับเพชรศึกษา นางสาวสุนันทา ปลอดแก่นทอง 089-0297757
15 เมืองสงขลา กลับเพชรศึกษา นางสาวนาฏธิดา สีขวัญ 098-9784693
16 เมืองสงขลา จุลสมัย นาย วิศวัสต์ ตรีโทพันธ์ 062-5688855
17 เมืองสงขลา ชัยมงคลวิทย์ นางสาวฤทัยวรรณ. ม่ังมี 090-8929983
18 เมืองสงขลา ดารุลอามานมูลนิธิ นางสาวบาซีเราะห์ ดือเร๊ะ 084-1957024
19 เมืองสงขลา นิด้าศึกษา นางสาวอารีสะ หวันเส็น 093-8535520
20 เมืองสงขลา ภักดีศึกษามูลนิธิ นางสาววันดี เอ็มบุตร 089-2991032
21 เมืองสงขลา ภักดีศึกษามูลนิธิ นางสาวนิตอยยีบะห์ สะมะเต๊ะ 084-7678619
22 เมืองสงขลา รัศมีศาสน์ นางนุสรา ไชยภักดี 089-8776222
23 เมืองสงขลา ศิริพงศ์วิทยา นางธิดารัตน์ ศักด์ิวงษ์ 093-7410003
24 เมืองสงขลา สงขลาวิทยามูลนิธิ นางวีณา คงทอง 063-0792187
25 เมืองสงขลา สุมิตรา นายปราโมท ใชยทิพย์ 099-0652989
26 เมืองสงขลา หวังดี นางสาวภัทราวรรณ มัสนุช 007-4312811
27 เมืองสงขลา หวังดี ใจดี เขียวเจริญ 007-4312811
28 เมืองสงขลา อูลูมุดดีนมูลนิธิ นางฮ้าสีส๊ะ เส็มหมาน 080-5470471
29 ควนเนียง อนุบาลสุพัตรา นางสาวสุปราณี อัตตพันธ์ 098-3241628
30 ควนเนียง อนุบาลวลัยพร นางสาวกรวรรณ ขวัญทอง 098-0863698
31 จะนะ เจริญธรรมวิทยา นางสาวโสภา ยุโส๊ะ 098-0349700
32 จะนะ เร๊าะห์มานีย๊ะห์ นางสาวฝาดีล๊ะ ขรีดาโอ๊ะ 092-9837052
33 จะนะ เอ้ินวิทยานุสรณ์ นางสาวสุนิษา จงเจริญ 084-9299307
34 จะนะ กีญามุดดีน นางสาวฮาปือเซาะ เห็มแม 065-0747544
35 จะนะ จริยธรรมศึกษามูลนิธิ นางสาวรอบีหย๊ะ ดุหนิ 084-7252210
36 จะนะ ตัสดีกียะห์ มะลิวรรณ มุสา 087-2942151
37 จะนะ ทรัพย์ธานีวิทยา นางสาวสีตีรอกีเย๊าะ กาเส็ม 084-8536131
38 จะนะ บ้านป่าระไมวิทยา นางร่อก่ีบ๊ะ ยะมะลี 089-5984662
39 จะนะ บุสตานุดดีน นางยูนัยดา สาแมยาลอ 093-7873415
40 จะนะ บุสมีวิทยามูลนิธิ นางสาวกัญญา ล่าเม๊าะ 081-0838072
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41 จะนะ ม้างอนวิทยา นางสาวชลกานต์ เอียดวารี 087-3994803
42 จะนะ ม้างอนวิทยา นางสาวฟารีด้า หัดหมัน 094-6646190
43 จะนะ ศาสนบ ารุง(สอลิหุดดีน) นางวัรด้า และหมัน 087-2977900
44 จะนะ สรรเสริญอิสลาม นางสุใหรยา. หลีหนู 094-3077338
45 จะนะ สันติวิทย์ นางสาวหับเส๊าะ ปานเส็น 062-2172569
46 จะนะ สุทธ์ิรักษ์ นางสาววรางคณา. ขวัญทองย้ิม 089-5965824
47 จะนะ สุทธ์ิรักษ์ ปพิชญา  จุลิวรรณลีย์ 081-6798515
48 จะนะ อนุบาลอิสลามสงขลา นางสาวรอมือล๊ะ เจ๊ะมะ 080-7076727
49 จะนะ อิสลามวิทยานุเคราะห์ นางสาวนูรลัยลาห์ วาโด 084-3978774
50 จะนะ อิสลามวิทยานุเคราะห์ นางสาวนุรีบะธ์ เหล็มและ 065-7527612
51 นาทวี การกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวัง พระอารามหลวง นางสาวคัชริยา สุกชุม 094-9741629
52 นาทวี การกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวัง พระอารามหลวง นางสาวศิรินภา ศรีสุวรรณ 061-2278141
53 นาทวี มิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) นางสาวฮามีซา บิลหมัด 090-8820267
54 นาทวี ศาสนอุปถัมภ์ นางสาวยารอด๊ะ และแสะ 089-8701477
55 นาทวี ส่งเสริมอิสลาม นางสาวรัชนี บูหมิ 095-5100415
56 นาทวี สมบูรณ์ศาสน์ นางยามีล๊ะ ชายเหร็น 086-2876537
57 นาทวี สายชล นางสาวนูริยา. ฝาสีน 085-0690774
58 นาหม่อม พรหมเจริญวิทยา นางอุราพร หยู่ทองอินทร์ 085-7868928
59 บางกล่ า มุสลีมีนศึกษา นางสาวกอดีย๊ะ อับดลเลาะอาหลี 087-2967043
60 ระโนด กิติคุณ นางนฤมล  ไกรวิมล 094-7623078
61 ระโนด ราษฎร์บ ารุง นางสาวศรัยรัตน์ ศิริพันธ์ุ 081-5851356
62 ระโนด ราษฏนิยมวิทยา นางสาวนูรีซัน ดอนิ 063-7457090
63 รัตภูมิ เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา นางสาวอาภรณ์ แก้วมี 095-0962538
64 รัตภูมิ เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา นางสาววัชรีย์ แก้วมัน 061-5952916
65 รัตภูมิ แสงศรัทธา นางสาวพาวาตี สาแม 061-2422167
66 รัตภูมิ ดารุลมะฮ์ดียะห์ นางสาวสุไหวด้า หมัดอะดัม 098-7196713
67 รัตภูมิ ศึกษาศาสน์ นางสาวซันนี เจ๊ะดุหมัน 082-8166390
68 รัตภูมิ สตรีศึกษา นางสาวยูไหวรี หลีหะรัน 065-3620796
69 รัตภูมิ อนุบาลกิตติเวศม์ นางสาวกมลตี  รอดโกบ 082-1231955
70 รัตภูมิ อนุบาลกิตติเวศม์ นางสาวนันทพร  ไชยมล 092-7542248
71 รัตภูมิ ฮาริสลีนาวิทยานุสรณ์ นางสาวมิสบะห์ เจะเงาะ 089-0690921
72 สทิงพระ ศรีวิทยา นางกาญจนา ประทุมวัลย์ 084-3954615
73 สทิงพระ สมพงศ์วิทยาจะท้ิงพระ นางณัฐชริยา หลีกันชะ 084-1944964
74 สะเดา แก้วบุตร-คูสกุล นางสาวกรวิกา จูดจันทร์ 091-8499659
75 สะเดา พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ นางวลีไหม อิตัน 098-6784032
76 สะเดา วงศ์วิทย์ นางสาวสดใส เส็นทอง 095-0930084
77 สะเดา สังคมอิสลามวิทยา นางสาวจรุณี เหล็มโส๊ะ 083-5399329
78 สะเดา สามัคคีศาสน์วิทยา นางสาวมารีณี ราแดง 090-8829654
79 สะบ้าย้อย อิสลามวิทยามูลนิธิ นางสาวรูฮานา  เบ็ญบาเห็ม 086-2999537
80 สะบ้าย้อย ธรรมคีรีวิทยา นางสาวนูรซัมสูรี หะยียูโซะ 080-7055401
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81 สะบ้าย้อย บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา นางสาวซาลบีย๊ะ โดยหมะ 082-1641260
82 สะบ้าย้อย ศาสน์มุสลิมวิทยา นางสาวรัตนา  ยือลาแป 065-4048195
83 สะบ้าย้อย อนุบาลรุ่งภิญโญ นางสาวสาวิณี ใบเย็มหมะ 098-7067969
84 สะบ้าย้อย อิรชาดุล อิสลามีย๊ะห์ นางสาวซีตีปาตีเม๊าะ สุปลางิ 080-1424560
85 สะบ้าย้อย อิสลามวิทยามูลนิธิ นางสาวสาลิณา เมาะสาแม 080-6963551
86 สิงหนคร วัดสลักป่าเก่ามูลนิธิ นางสาวณัฐวิภา เทียมแก้ว 089-4623686
87 สิงหนคร สิงหนครวิทยานุสรณ์ นางสาวศิริภัสสร หนูคง 097-2261575
88 สิงหนคร อนุบาลปิยธร นางสาวสุดารัตน์ ชุมเช้ือ 063-0761986
89 สิงหนคร อนุบาลมูลนิธิพระโสภณคุณาธาร นางสาวระพีพร วงค์สุวรรณ 099-1795635
90 สิงหนคร อามาน๊ะศึกษา นางสาว มาริญา บูละ 080-7105321
91 สิงหนคร อามาน๊ะศึกษา นางสาวกัญญารัตน์ เอกพิทักษ์ 080-7105321
92 หาดใหญ่ เจริญ ศึกษา นางสาวนูรียะ ละยู่สะ 082-7291617
93 หาดใหญ่ เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย นางสาวจิรนันท์ ชุ่มช่ืน 098-7054833
94 หาดใหญ่ เทพอ านวยหาดใหญ่ นางสาวนวรัตน์ แซ่จัง 081-6904669
95 หาดใหญ่ กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ นางรัตนา ประทุมรังษี 082-4317063
96 หาดใหญ่ กัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ นางม่ารีย๊ะ บูเก็ม 007-4256524
97 หาดใหญ่ กิตติวิทย์ นางสาวอินทิรา. ประดิษฐสกุล 088-9214878
98 หาดใหญ่ คุณธรรมวิทยา นางสาธิดา ศรีชาย 081-0845791
99 หาดใหญ่ คุณธรรมวิทยา จุรีภรณ์ พัทบุรี 007-4359092

100 หาดใหญ่ ชาตรีวิทยา นางโสภาวรรณ แก่นอินทร์ 061-9914923
101 หาดใหญ่ ทวีรัตน์ นางพิไลพร ชินธนไพศาล 081-7988960
102 หาดใหญ่ ท่าใหญ่วิทยา นางสาว อัสมา แดงงาม 098-0286362
103 หาดใหญ่ ทิพรัตน์วิทยาคาร นางอุษา สุวรรณขาว 084-9979480
104 หาดใหญ่ ทิพรัตน์วิทยาคาร นางสาวประนอม คงนวล 066-0290945
105 หาดใหญ่ ธรรมศึกษามูลนิธิ นางสาวฮายาตี  เจ๊ะยูนุ 085-6724852
106 หาดใหญ่ ธรรมศึกษามูลนิธิ นางสาวอีซาณี บราเฮง 087-2995946
107 หาดใหญ่ ธิดานุเคราะห์ นางสาววิลาวัลย์ ต้นธรรมไทย 086-8786778
108 หาดใหญ่ บุญเลิศอนุสรณ์ นางสาวประภัสสร สันติชายนนท์ 091-3277368
109 หาดใหญ่ พลวิทยา นางพรทิพย์  เจริญมาศ 064-0352869
110 หาดใหญ่ พลวิยาระบบสองภาษา นางสาวอนิตย์สรา  ชุมแก้ว 095-4397822
111 หาดใหญ่ พะตงวิทยามูลนิธิ นางสาวสมลักษณ์ ตรงจิตต์ 083-6530486
112 หาดใหญ่ พัฒนศึกษา นางสาวสายฝน. ศิริพันธ์ 098-6959426
113 หาดใหญ่ พิพัฒน์ทักษิณ นางสาวภัทราวรรณ ไชยแก้ว 098-6715400
114 หาดใหญ่ พิพัฒน์ทักษิณหาดใหญ่ นางสาว ภัทรชลีพร เกษมกุล 095-4391361
115 หาดใหญ่ วรพัฒน์ นางโสมสกุล ชูก าเนิด 088-2435678
116 หาดใหญ่ วรพัฒน์ นางสาวจารุณี สุดใจ 74236020
117 หาดใหญ่ วิริยะเธียรวิทยา นางสาวพิราวรรณ วรรณชนะ 093-6652829
118 หาดใหญ่ ศรีนครมูลนิธิ นางอรชร จันทวงศ์ 085-8924411
119 หาดใหญ่ ศรีนครมูลนิธิ นางศิริพร เพชรรัตน์ 088-7706072
120 หาดใหญ่ ศรีปัญญานุรักษ์ น.ส.ศรีวรรณ มลิแก้ว 082-0124977
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121 หาดใหญ่ ศรีสว่างวงศ์ นางสาวเรไร แก้วมณี 098-0177305
122 หาดใหญ่ ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ นางนิภา มูซอ 086-2937955
123 หาดใหญ่ สมัยศึกษา นายจรูญ แซ่เต้ียว 007-4555086
124 หาดใหญ่ สมานคุณวิทยาทาน นางสาวปิยะรัตน์  ไชยสมบัติ 095-1132549
125 หาดใหญ่ สวัสด์ิบวร นางอ้อมอรุณ สวัสดิรักษา 087-6273324
126 หาดใหญ่ สหศาสตร์วิทยาคาร นางสาววรรณรีย์ ณ พัทลุง 007-4257756
127 หาดใหญ่ ส่องแสงวิทยา นางมะลิวัลย์ เก้ือสกุล 087-2862912
128 หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาคาร ว่าท่ีร.ต.หญิงมีนา กุลนิล 083-5136953
129 หาดใหญ่ อนุบาลกุลจินต์ นางสาวสิริวรรณ. นาคศรี 098-0179809
130 หาดใหญ่ อนุบาลนครหาดใหญ่ ( นะ สุวรรณวงศ์) นางสาวเบญจกันย์ แซ่คิว 089-7366919


