
ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

6,944           1960500242828

5,697           นาย chaimee piyatu

6,861           นาย Cheales Chema

5,292           นาย JAGKIRT RUANGTHANU

6,897           นาย Matola Mama

6,860           นาย Safeeween Makeh

7,219           นาย Sufian Seh

7,004           นาย Sulwan Mahama

7,220           นาย Sunkipli Seh

6,655           นาย กนก ศิลาหมอม

5,175           นาง กมลทิพย พิพัฒนวานิช

5,964           นาง กมลทิพย เลาะยา

6,734           นาง กมลวรรณ ทวีชาติ

5,872           นางสาว กมลสิฐตา เทพษร

6,736           นาย กรกช อวนสิงห

6,269           นางสาว กรชุดา พลเรือง

7,137           นาง กรรณิการ ยะแนสะแม

5,498           นาย กระจาง ธรรมชาติ

5,711           นาย กริช หะยีสะแลแม

5,430           นาย กริชชัย ลุโบะกาแม

5,989           นางสาว กรีญาภรณ สุขเกษม

5,055           นาย กฤตนัย เจะเกาะอูเซ็ง

5,817           นางสาว กฤติมา ไชยสุวรรณ

6,943           นาง กฤษฎาญชลี จันทรทอง

6,621           นางสาว กฤษติกา อูมาเฮ็ง

5,074           นาง กฤษนันท เทพนิมิตร

6,911           นางสาว กวินตา สุขวิเศษ

6,041           เด็กหญิง กวินนาถ บุญมาศ

6,069           นาย กองเกียรติ เกตุมาก

6,575           นาง กองจิต รัญนุรักษ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,707           นางสาว กัญกณิค ทองคําขาว

5,520           นางสาว กัญญาณี สนใจ

5,752           นางสาว กัณวีย สวัสดี

7,235           นาย กันตวิชญ ปญญาเถิง

5,690           เด็กชาย กันตินันท ถิรพุทธิ์เอกภพ

6,817           นาง กันทิมา สัญจิตร

6,535           นาย กัมปนาท เกลี้ยงนิล

5,427           นางสาว กัสมะห สาเมาะ

5,300           นางสาว กาญจนงค เหมาะพิชัย

5,604           นาย กาญจนนทีรัตน หงษสกุล

6,337           นางสาว กาญจนา เครือศรี

5,702           นาง กาญจนี รัตนบุญ

5,675           นางสาว กาญจนี  มุทะธากุล

7,292           นาง กานดา ถาวรสุข

5,287           นาง กามารีเยาะ บินดาโอะ

7,087           กามาลูซามัน โตะนากายอ

6,770           นางสาว กามีละห อาแวเตะ

5,325           นางสาว การตินี รอหฮีม

5,208           นาย การิม สะรีบู

6,188           นาย การิม อายีอาแว

5,637           นาง การีมะ ปะจู

5,979           นาย การีมี บือราเฮ็ง

6,557           นาย การียา สะ

7,105           นาย กาเร็ง สาเมาะ

5,965           นางสาว กําซียะห รอมือลี

5,010           นาย กําทร ลําทะแย

5,826           กําธร ศรีเกตุ

6,674           นาย กิตติ ขวัญนุย

6,658           นาย กิตติคุณ แสงคลัง

7,159           นาย กิตติภณ เปรมรัชชานนท



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
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6,038           เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรีสุวรรณ

6,941           นาย กิตติศักดิ์ อัครเสณีย

5,988           นาง กีนะ เจะเตะ

7,271           นาย กีรติ วงศ

7,303           เด็กหญิง กีรติกา นวมเปรม

5,668           เด็กหญิง กุลวานีย เดนดารา

5,009           นางสาว กูจัสมีน นาราวงศ

5,458           นาย กูจิ มามะเซ็ง

7,230           นาย กูไซร มะดาโอะ

5,613           นางสาว กูติ สะบูโด

7,073           นางสาว กูนูรีซา พระพิทักษ

5,299           นางสาว กูโนรียา ราชมุกดา

5,153           นางสาว กูยะหรอ อีแต

5,890           นาย กูลี อาลี

6,607           นาย กูสน ยูโซะ

6,947           นางสาว กูสุมัน สาแม

5,927           นาย กูอาเซ็ง ตูแวแม

5,888           นาย กูฮัน อาลี

5,749           นาย เกรียงไกร จันทรอําไพ

5,977           นาย เกรียงไกร ธารประสพ

5,758           นางสาว เกษณี ณ รังษี

5,065           นาย เกษม เอียดนอย

7,069           นาย เกษม พิธิวัฒน

5,513           นางสาว เกสนรี กาจิ

6,747           นาย โกศล ศรเรือง

5,906           นาย ขวัญเจิด หิรัญวงศ

5,938           นางสาว ขวัญชนก ชวยนุม

6,407           นาย ขวัญชัย สมสิน

5,742           นาง เขมิกา ตรีนรินทร

6,469           นาย คงกฤช ดําหวัง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
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6,719           นาย คชภูมิ เข็มทอง

6,491           นาย คณบดี สัมพัชนี

5,833           นาย คณิต วองไว

5,706           นาย คมกฤช ชาวกงจักร

6,781           นาย คมสันต ทองดี

7,035           นาง คอซีนะห เงาะ

5,388           นางสาว คอปอเซาะ บูละ

6,757           นาง คอปอเสาะ ตานีเห็ง

5,293           เด็กชาย คอยรรุณ กาเดร

5,624           นางสาว คอยรุนนิสาอ หะวี

6,014           นาย คอยโร ดอเลาะ

5,308           เด็กชาย คอลิด กาเดร

5,946           นาง คอลีเยะ พีรีซี

5,935           นางสาว คอลีเยาะ วาจิ

7,080           นางสาว คอลีเยาะ แวโดยี

5,584           นาง คอลีเยาะ มะลี

7,247           นางสาว เครือวัลย ไชยยาว

5,522           เคารพ เกื้อคลัง

6,539           นาง จงกล อินนอย

7,016           เด็กหญิง จรรยพร ถาวระ

7,138           นางสาว จรรยลักษณ ออนวงษ

6,993           นาย จรัล รีรา

5,405           จรินทร อินทคีรี

5,406           นางสาว จริยา เสาะสุรรณ

5,913           นาย จักริน ชุมสุข

6,895           นาย จักรี สุขเกลี้ยง

7,222           จักรี เอมอาจ

5,709           นางสาว จันทิมา ซอมทอง

6,825           จารีวรรณ ศรีสมอ

5,843           เด็กชาย จารุกิตติ์ สิงประจิม



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
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5,878           นาง จารุดา ลดาวัลยวิวัฒน

5,336           นางสาว จารุวรรณ รัตนะ

5,864           นาย จารุเวศน จันทโรจวงศ

5,667           นาง จํานงค พรหมแกว

6,466           นาง จํานอง พรหมอินทร

5,856           นางสาว จําเนียร เสาพูน

5,600           นาย จํารัส รักขะนาม

6,333           นาย จํารูญ บัวเทพ

6,072           นางสาว จิดาภา แซการี

5,847           นางสาว จิตติมา ไชยสิทธิ์

6,896           นาย จิตร อนุภัทร

6,419           นางสาว จินตนา บือราเฮง

7,144           นางสาว จินตนา ตุงกวง

6,405           นาง จิรพรรณ ทองวิเชียร

6,224           จิรภัทร ขานโบ

7,234           เด็กชาย จิรภัทร ปญญาเถิง

5,301           นาย จิรศักดิ์ จาทัพ

5,832           นาย จิรศักดิ์ จารุวัจนกุล

5,665           นางสาว จิราภรณ เจริญยศ

6,915           นาย จิรายุส วาจิตรกูล

6,323           นางสาว จีรวรรณ ทวีลาส

6,228           จีรวัฒน เปาะมะ

5,219           นางสาว จีระภา หนอแดง

5,955           นาย จีระศักดิ์ บินอูเซ็ง

7,217           นาย จีราวัฒน ขวัญนาวารักษ

6,280           นางสาว จุฑา พรมมูล

7,021           นางสาว จุฑาทิพย เจะปูเตะ

6,475           นาง จุฑาพร คงชูดวง

5,995           นาง จุฑามาศ สวนจันทร

6,354           นางสาว จุฑารัตน เถื่อนพิทักษ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

7,196           นาง จุไร ชัยมณี

5,940           นางสาว จุฬวดี แยแล

6,111           นางสาว จุฬาลักษณ ทรัพยสิน

6,603           นาย เจษฏากร สาเมาะ

5,452           นาง เจะบีเดาะ อาบูบากา

5,037           นาย เจะไพทรา  สาอิ

6,605           นางสาว เจะมะห หลงเปาะ

6,262           นาง เจะมัยนูน บินอาลี

6,264           นาย เจะมิง บินยามา

5,429           นางสาว เจะรอธานา บูละ

5,172           นาย เจะรอบี สาและ

6,723           นาย เจะรอปา สะนิ

5,335           นาย เจะรอยี เจะซู

5,316           นางสาว เจะรุสนี แดเมาะเล็ง

5,586           นาย เจะสะมะแอ  จิ

6,125           นาย เจะหรอม แกวสองเมือง

5,631           นาย เจะอาเซ็ง ดาโอะ

6,443           นาย เจะอาแซ ราเซะ

6,586           นาย เจะอามิง ปูเตะ

6,492           นาง เจะฮานีซะ นิมะ

5,545           นางสาว เจะฮาลีเมาะ หะยีเซ็ง

6,009           นาง เฉลา หมานโอสถ

5,590           นาย เฉลิมชนม ยาแมง

5,651           นาง ชฏารัตน หนูแกว

6,218           นาง ชนกวรรณ ปนทอง

5,748           นางสาว ชนิดา แกวสุกใส

6,751           นางสาว ชนิดาภา ลิ่มซุน

5,478           นางสาว ชนิตา พรหมทองดี

5,502           นางสาว ชนินทรพร ศรีราม

5,469           นางสาว ชนินาถ แยมมะลิ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
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5,874           นางสาว ชไมพร ตามูล

6,368           นาย ชยพล โชคจิรบวรเดช

5,523           นาย ชลกานต ขวัญนาวารักษ

7,275           นาง ชลลดา พรหมฉ่ํา

6,221           นาง ชวนพิศ บุตรรม

6,075           เด็กชาย ชวิศ โสมจันทร

6,206           นาย ชะรีฟ สาและ

7,279           เด็กชาย ชัยนันท ศิลปรัตน

6,113           นาย ชัยยันต บํารุงวงศ

7,153           นาย ชัยยันต สําเร

6,606           นาย ชัยโรจน ตามาดี

5,014           นาย ชัยวัฒน  ศิริสําราญ

5,666           นาย ชากีฟ สาและ

5,312           นาย ชาคริต เผือกสม

5,140           นาย ชาญ แดงยามู

5,200           นาย ชาตรี จันทรทิตย

7,124           นาย ชาตรี รัตนคช

7,126           ชาตรี สุขสบาย

5,104           เด็กชาย ชารีฟ กาซอ

5,787           เด็กชาย ชารีฟ นิซาแย

5,456           เด็กหญิง ชาลิสา เลื่อนแกว

7,007           นาย ชํานาญ ชาญแท

5,386           นาง ชิดชม ราชสีห

5,448           นาย ชิน โคมารัมย

6,826           นาย ชิษณุชา หยกเจริญ

5,660           นาย ชีวธันย ปยะศาสตรธนา

7,054           นาย ชีวนันต ขวัญสืบ

7,265           นางสาว ชุติกาญจน เดิมขุม

6,356           นางสาว ชุติมา อองศรี

7,040           นาย ชูเชิด ยอมใหญ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,081           นาย ชูพงษ จันทรทิตย

7,039           นาย ชูวีเด็ม ตาเฮ

6,214           นาย เชฎฐพฤนท โศจิพิสุทธิ์

5,997           นาย เชฐ ดีพาส

6,917           นาง เชย ทองเจริญ

6,694           นาย เชาวรัตน โดมูซอ

5,885           นาย เชิดชัย ชูทิพย

7,093           นาย โชค เสารพูล

5,007           นาย ไชยรัตน แวมะ

6,768           นาย ซอดิ สะอุ

5,106           นาย ซอบรี อาแว

6,864           นาย ซอบรี มะดีเยาะ

5,884           นาย ซอฟวัน อาแว

6,326           นาย ซอและห สาและดิง

6,740           นาย ซะเลง ถาวรศรี

6,145           นาย ซะหไฮรัน ตวนปูเตะ

5,741           นางสาว ซะฮีรา สาแม

7,163           นาย ซั่นบะหะรี สือแม

6,442           เด็กชาย ซัมรี อาลี

6,597           นาย ซัมรี โตะเจ

5,889           นางสาว ซัยนะห บินหะยีสะมะแอ

6,200           นาย ซัยนุดดีน บินศาสตรา

5,768           นาย ซัยฟุดดิน แวหะมะ

6,657           นาย ซัลบายดี ลอตันหยง

5,765           นาย ซัลมาน สีระโก

5,553           นางสาว ซัลมีซา หะมะ

5,149           นางสาว ซัลวา วามะ

5,078           นางสาว ซัลวานูร สาแม

6,957           นางสาว ซัสซูวาณี สาเเม

6,654           นาย ซาการียา วาเด็ง
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6,181           นางสาว ซากีนะ โชครักษ

5,596           นางสาว ซากีนะห ตาเยะ

6,013           นางสาว ซากีเนาะ เจะเยาะ

5,413           นาย ซากีมัน มาหะ

6,196           เด็กหญิง ซากียะห สาเมาะ

7,104           นางสาว ซากียะฮ ตานิรู

5,554           นางสาว ซากีเราะห อาแวเตะ

5,461           นาย ซาซิลีย เจะอุบง

5,040           นางสาว ซาตีรา บือราเฮง

5,225           เด็กชาย ซานาฟ มะเด็ง

6,732           นาง ซาบารียะห สาและ

5,801           นางสาว ซาบีหะ เจะมุ

5,679           นางสาว ซาปนะ บินหะยีมิง

6,664           นาง ซามีนี มะดีเยาะ

6,741           นาง ซายนะ นิแม

6,762           นาย ซารอปา บือราเฮง

6,644           นาย ซารอิมรอน ดอเลาะ

5,499           นาง ซารานีย ดาโอะ

6,447           นางสาว ซารีตา หะยีตาเฮ

6,090           นางสาว ซารีนี ดือราซอ

6,509           นางสาว ซารีนี ดอเลาะ

5,551           นาง ซารีปะ อีบือราเฮง

5,220           นางสาว ซารีปะ ดอเลาะ

7,227           นางสาว ซารีปะห ตาปู

5,310           นางสาว ซารีปะฮ มะเซ็ง

5,818           นาง ซารีพะ ตะหริ

6,461           นางสาว ซารีพะ แมงเด็ง

6,616           นางสาว ซารีฟะห มามะ

6,476           นาง ซารีมะ ปูเตะ

5,364           นาง ซารีฮะ เจริญมาศ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,259           นางสาว ซารีฮะ มะยูนุห

6,139           นางสาว ซารีฮา สะแลแม

6,342           นางสาว ซารือมี ดือราซอ

6,996           นางสาว ซาลซาบีลา อาบูซาแล

6,862           นาย ซาลาฮูดิน มะแซกูเบ

6,973           นาย ซาลี จารู

5,365           นางสาว ซาลีนา นิเฮง

5,247           นางสาว ซาลีนี สาเระ

5,827           นาง ซาลียา มะยิ

6,871           นาง ซาลูมี เจะเงาะ

6,131           นาย ซาวาวี มะจิ

5,945           นางสาว ซาวียะห แวหะมะ

5,705           นาย ซาหาบูดิง ยะโกะ

6,748           นางสาว ซาอีดะห การีมาเซ

6,151           นางสาว ซาอีบะ มะดีเยาะ

5,056           นางสาว ซาฮาดะห อาบะ

6,875           นางสาว ซาฮารา บินยาโกะ

5,653           นาย ซําซูดิน สาแม

6,501           นาย ซําซูเด็ง ยูโซะ

5,772           นาย ซําสูเด็ง สุหลง

5,907           นางสาว ซีตีซุลไบดะห เจะหะ

5,809           เด็กหญิง ซีตีฟาตีเมาะ พรหมทอง

6,054           นางสาว ซีตีมารียัม ปะจู

6,530           นาง ซีตีมารีแย บินแวดอเลาะ

5,813           นางสาว ซีตีแยนะ พรหมทอง

5,985           นางสาว ซีตีอามีเนาะ กูลูแว

6,108           นางสาว ซีตีอาแอเสาะ เจะหะ

6,146           นางสาว ซีลาวาตี บาโด

6,502           นาย ซุบกี ดะเซ็ง

5,568           นาย ซุบฮี มะกอเห



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,631           นาง ซุรีซา อาแวบาโง

5,328           นาย ซุลกิฟลี ยูโซะ

6,565           นาย ซุลกิฟลี มะนุ

6,927           นาย ซุลกีฟลี นาเเว

5,597           นาย ซุลคอดี ดะเละ

6,292           นางสาว ซุลฟะฮ นิซาแย

6,449           นางสาว ซุลฟา การิง

6,478           นาย ซุลฮาน ซําซูดิน

6,910           นาย ซุอัยบ สุขวิเศษ

6,147           นาย ซุลกีฟลี ยีลาบอ

6,842           นาย ซูกันนัย อุมา

6,189           นาย ซูกิปลี สือแม

6,164           นาย ซูกีปลี บูละ

5,767           นาย ซูกีพลี อิบราเฮง

6,100           นาง ซูซานา สนิตา

6,330           นางสาว ซูซียานา ดอเลาะ

6,670           นาย ซูดีรือมัน หะมะ

7,244           นาง ซูไดบะ สะนิ

6,348           นางสาว ซูไบดะห สารีสี

5,075           นาย ซูเปยน กาเซ็ง

5,898           นาย ซูเปยน อาแว

5,368           นางสาว ซูพียะห ฮามะ

5,068           นาย ซูฟยัน สาเมาะ

6,532           นางสาว ซูเฟย เจะสนิ

6,677           นางสาว ซูรอยนะ มามะแวสุหลง

5,161           นางสาว ซูรายา สาและ

5,182           นาง ซูรายา เจะแว

7,187           นางสาว ซูรีดา ตาลีหะ

6,352           นางสาว ซูรีตา หะมะ

6,669           นางสาว ซูรีฮา สะดีเยาะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,062           นางสาว ซูเรียณี ดอเลาะ

5,595           นางสาว ซูไรณีย ยะโกะ

6,703           นางสาว ซูไรนี บูละ

5,094           นางสาว ซูไรมี มะมิง

6,116           นาย ซูลกิพลี ลีมอปาแล

7,000           นาย ซูลกิพลี เจะปูเตะ

7,033           นาย ซูลฟา อาบูตาเละ

6,990           นางสาว ซูลเรียตี อาแวกือจิ

6,604           นางสาว ซูลีดา หะยีวาจิ

5,101           เด็กหญิง ซูไลฟา ปาลาปง

5,636           นาย ซูไลมาน บินเจะแว

6,991           นางสาว ซูไวณี ดือรานิง

6,096           นางสาว ซูไวบะห เจะหะ

7,135           นาย ซูไหมี มะยิด

6,550           นาย ซูไหรัน มะยูเราะ

5,870           นางสาว ซูฮัยดา มะยูนุ

5,970           นางสาว ซูฮัยลา บินอาแว

7,179           นางสาว ซูไฮดา ยูโซะ

6,020           นาย ซูไฮมิง ลาเตะ

6,017           เด็กชาย ซูไฮมี มะเซ็ง

6,753           นางสาว ซูไฮรา อาแว

5,375           นาง ซูไฮลา เจะสุ

5,481           นาง ซูไฮลา พรรณราย

6,060           นางสาว ซูไฮลา วานิ

6,795           นาง ซูไฮลา สาเมาะ

5,999           นาย เซ็ง มะเซ็ง

5,650           นาย เซ็มซู ยือมะดิง

5,684           นางสาว เซาดะห เลาะมิง

5,790           นาย แซมิง โซะ

6,786           นาย โซฟ มามะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,260           นางสาว โซเฟย บินดอเลาะ

6,195           นาย โซเฟยน สาเมาะ

5,029           นางสาว โซรายา สิทธิศักดิ์

6,731           นาย ใซดี เจะหามะ

6,660           นาย ไซดี แซมสูดิง

5,191           นางสาว ไซตง เจะมะ

6,579           นางสาว ไซตง มะมิง

5,929           นางสาว ไซนะ มะเกะ

6,525           นางสาว ไซนะ สตอปา

7,125           นางสาว ไซนะ เจะแน

6,909           นาง ไซนับ ยูโซะ

7,066           นาย ไซยีดี เจะฮะ

5,282           นาย ไซยูตี อาแวกือจิ

6,267           นาย ไซรมี แวมะ

6,755           นางสาว ญัสมีย มาหามะ

6,156           นางสาว ญีสมาณี บินเจะวานิ

5,828           นาย ฐานันดร โทสิทธิ์

7,263           นาย ฐาพร ศรีวังแกว

5,672           นาย ฐิติภัทร พรหมมา

5,020           เด็กหญิง ฐิติรัตน เสงสีแดง

6,451           นางสาว ฑิตยา เสารศรีออน

6,777           นาย ณฐาภพ คงแสง

5,449           เด็กชาย ณพล ทับทิมไทย

5,195           นาย ณรงค คงทอง

6,319           นาย ณรงค สุขแดง

6,627           นาย ณรงค สะอุ

7,122           นาย ณรงค นวลสกุล

6,018           นาย ณฤทธิ์ ไทยบุรี

7,116           ณฤภัค นันทจันทร

5,592           เด็กหญิง ณัชชา บุญจันทร



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,043           นางสาว ณัชมีย ดอเลาะ

5,933           นาย ณัฎฐวี ไขมุกข

7,171           นาง ณัฏฐธิดา จางวาง

7,048           นาง ณัฏฐนรี แสงจาย

6,271           นาย ณัฏฐาวัฒน โทสิทธิ์

6,934           นาง ณัฐชา พึ่งตําบล

7,290           นางสาว ณัฐธยาน พานิชย

6,807           นาง ณัฐธิดา สมประสงค

6,881           นาง ณัฐธิดา เพ็ชรเทพ

5,112           นาย ณัฐนันท บํารุงตา

6,918           นาง ณัฐนันท จิตมานะ

6,464           นาย ณัฐพงศ อินทองคํา

7,195           นาง ณัฐพร คงประเสริฐ

5,012           นาย ณัฐพล ยูโซะ

7,106           นาย ณัฐพล แซคู

7,082           เด็กชาย ณัฐภัทร ดือราแม

7,001           นาง ณิชาดา แตงเจริญ

6,295           นางสาว ณิชานันท พรหมทอง

5,043           นางสาว ณูรซีญะห อูเซ็ง

6,114           นาย ดนเตล็บ เหล็บโตะเหมาะ

7,142           นาย ดนอิตรี อุรามา

6,086           นางสาว ดรุณี ตาเละ

7,074           นางสาว ดรุณีย วีระกุลแกว

6,387           นางสาว ดวงใจ ประจักษสุนทร

6,976           นาง ดวงชีวัน หอยทรัพย

7,210           นาง ดวงฤดี คงแสง

5,799           นาย ดอรอแม วาเด็ง

5,680           นาย ดอรอหะ อาลีหัมะ

6,250           นาย ดอเลาะ ลาเตะ

5,677           นางสาว ดานิช มะเกะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,205           นาย ดาเนียล บินยูโซะ

6,646           นาย ดาพรัท สุขวารี

6,385           เด็กหญิง ดายีนี อัลกูวี

6,866           นางสาว ดาราวรรณ พงศธํารง

5,035           นางสาว ดารีณา สาและ

6,158           นางสาว ดารุณี สาและ

6,467           นางสาว ดารูณี ดอเลาะ

6,391           นาย ดาวุต ปญจพรอุดมลาภ

6,231           นาย ดํา ขวยเสน

7,100           นาย ดํารงคเกียรติ พรหมแกว

5,403           นาย ดิงมีซี ลายะ

5,515           ดิสนนท ศรัทธาทิพยกุล

6,091           นาย ดี แกวบุญธรรม

6,460           นางสาว ดียานา เจะลี

6,053           นาย ดุลมานะห มะแซสะอิ

6,135           นาย ดุลยมาน แยนา

7,044           นาย ดุลยยา สะแลแม

6,679           นาย ดุลเลาะ อูเซ็ง

6,799           นางสาว ดูไอนี บินสาและ

7,184           นาย เดโชว พรหมแกว

5,816           นางสาว เดือนเพ็ญ กุลแกว

6,229           นาย แดง พุฒยสท

6,780           นาย ตรัยรัตน ปานรอด

5,530           นางสาว ตรีชฎา วัชรพลางกูร

6,118           นาย ตวนโซะ มือกะหามะ

5,766           เด็กชาย ตวนฟตดาน มะรือเสาะ

5,887           นาย ตวนมะสักรี รายอคาลี

6,159           นาย ตวนยาการียา ปาเตะ

5,936           นางสาว ตวนรอฮานา ปยะป

6,403           นาย ตวนรุสลัน ตูวันอูเซ็ง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,471           นาย ตวนสะดํา ตวนจาหลง

7,242           นาย ตวันกูเลาะ ตวันดือราแม

5,311           นาย ตอเละ ปูเตะ

6,000           นาย ตอเละ แมเราะ

6,070           เด็กหญิง ตักยสนา วาเฮง

5,425           นาย ตัรมีซี ลุโบะกาแม

6,389           เด็กชาย ตัรมีซี ลิอีลา

5,640           นาย ตาซือรี ดาหะแว

6,452           นาย ตามีซี กาเร็งสานา

5,693           นาย ตารมีซี มูเล็ง

5,076           นาง ติก จันทรทิตย

6,661           นาง ตือเราะห เซ็งแม

5,619           นาย เตาฟส หะยียิเตะ

5,294           นาง เตือนจิตร บุญนะรัตน

6,954           นาย ไตรวิชญ บุญสม

5,775           นาย ถนอม สิทธินอย

7,132           นาย ถาวร รัตติโชติ

5,760           นาย ถาวร ทิมเทพ

6,771           นาย ทรงยศ สารภาพ

5,582           นาย ทรงฤทธิ์  สาแม

6,249           นาย ทวีรัตน เบญจาทิกุล

6,937           นาย ทวีศักดิ์ บากา

6,960           นาย ทอง ตั้งมั่น

5,419           นางสาว ทองกร เตชปญโย

6,610           นาย ทองสิน ทองพรม

5,356           นางสาว ทัศนีม ดือราแม

5,557           นาง ทัศนีย หนูสงค

5,901           นาง ทัศนีย อุมา

7,175           นางสาว ทัศนีย รัดไว

6,007           นางสาว ทัศนียพร ยศรุงเรือง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,730           เด็กชาย ทาน จารุพงศา

6,682           นาย ทิน รอดชุม

6,574           เด็กชาย ทินภัทร มณีเพ็ร

7,185           เด็กชาย ทินภัทร พรหมแกว

7,238           นางสาว ทิพยวรินทร อณุภาบุณยวัทน

7,262           นางสาว ทิพยสุดา มัชฌิมา

6,962           นาย ธงชัย พุกกาพันธุ

7,041           นาย ธงไชย มณีดุลย

5,307           เด็กชาย ธนกร มงคลสุขแท

6,230           นาย ธนกฤต ธรรมสะโร

6,930           นาย ธนกฤต มามะ

7,233           นาง ธนกาญจน ปญญาเถิง

6,044           นาย ธนโชติ รักงาม

5,543           เด็กหญิง ธนพร บกสวาทชา

5,994           นาง ธนพร แซกี่

6,659           นาง ธนพร เสารเพชร

5,692           นาย ธนพล ลือวีระวงษ

5,868           นาย ธนวินท อารีวรกุล

6,802           นาย ธนศักดิ์ ภูวงศ

5,185           นาย ธนศิลป คงเทพ

5,815           นาย ธนสิทธิ์ แกวสุขใส

5,980           นาย ธนากร เสนรัก

5,971           นางสาว ธนาภร ทองละมูล

7,167           นาย ธนาศักดิ์ สระทอง

7,148           นาย ธนาศาบ บุญศิริ

6,907           นางสาว ธนิกา แสงขาว

5,337           นางสาว ธนิดา สวยจรรยา

5,143           นาง ธนิษฐา พันธธนะ

5,670           นาย ธเนศ พรหมแกว

6,215           นาง ธมนณัฏฐ ผาติวิทยาภรณ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,814           นาย ธรรมรัตน พัฒนกิจ

5,821           นาย ธรรมศาสตร ใจแกว

7,253           เด็กชาย ธฤต พรหมฉ่ํา

5,548           นาย ธวัช ละออสุวรรณ

6,003           นาย ธวัช ชวยเกตุ

6,035           นาย ธวัชชัย สติรักษ

7,120           นาย ธวัลรัตน พัทธนันททวี

6,794           นางสาว ธัญชนก คงเนียม

6,680           เด็กชาย ธารวิน ขวัญนุย

5,949           นาง ธาราพร จันทรออน

5,896           นางสาว ธิดารัตน พุฒขาว

6,061           นาย ธินภัทร ยูโซะ

6,852           ธีรเดช จันอยู

7,190           นาย ธีรพงศ ศรีสุวรรณ

5,355           นาย ธีรยุทธ แกวประสพ

5,950           นาย ธีระพงศ แกวชํานาญ

6,689           นาย ธีระยุทธ สูตแกว

6,456           นาย ธีรุษ เสารศรีออน

5,743           นางสาว นงลักษ ฟกทอง

7,025           เด็กหญิง นตาซา สาแม

5,492           นาย นนทิชัย จุยเจริญ

5,731           เด็กชาย นนน จารุพงศา

6,919           นาย นพดล รักชาติ

5,117           นาย นพนันท รัตนะ

6,608           นาย นพรัตน มีแฮ

6,718           นาย นพรัตน ศิริมุสิกะ

5,304           นางสาว นรฮานานี อาแซ

5,664           นราณี ดอเลาะ

5,643           นรินทร โทนธรักษ

5,071           นางสาว นริศรา กุโน



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,762           นาง นริศรา ดาเลาะ

6,033           นางสาว นริศรา โตะแด

6,705           นาย นเรศ สุวรรณรังษี

6,790           นาย นฤนาถ วีระโสภณ

7,178           นางสาว นฤมล โสระมัด

6,065           นางสาว นลินา สาแม

6,363           นาย นวย ไชยรัตน

6,893           นาง นวลอนงค  ยศกิจ

5,396           นาย นอย ทองรมย

7,181           นางสาว นอรไลลี บินสาหะ

5,058           นางสาว นอรวาตี อาแว

5,326           นาย นอฮาฟซัน สะอุ

5,066           นาย นอัชอาร ยูโซะ

5,727           เด็กหญิง นะดา สะตาปอ

5,789           เด็กชาย นะอีม ดาโอะ

5,987           เด็กชาย นะอีม ละอุ

6,085           นางสาว นัฐมล ชมมะลัง

5,453           เด็กหญิง นันทกา ทับทิมไทย

5,215           นางสาว นันทนภัส ชานแท

7,036           นางสาว นันทมนัส นาคน้ํา

6,373           นางสาว นันทิดา สุขสวัสดิ์

7,150           นางสาว นันทิดา ศศินสิริสุข

6,600           นาย นัสฟู มะแซกูเบ

5,482           นางสาว นัสริน แวนาแว

5,276           นางสาว นัสรินทร ตวนมูดอ

5,552           นาง นัสรินทร ยีเร็ง

7,027           เด็กหญิง นัสรีน สาแม

6,372           นาย นัสรูดีน สาเล็ง

6,763           นางสาว นัสเรีย ดาหาเล็ง

6,284           นาย นาซูฮา หะยีอาแว



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,238           นางสาว นาเดียร เจะแล

6,409           นางสาว นาเฟย ซายู

6,554           นางสาว นายีเราะ ยูโซะ

6,004           นางสาว นายีฮะ เล็งฮะ

7,182           นางสาว นารี ดือเลาะ

6,868           นางสาว นารีกุล ชูแยม

6,162           นางสาว นารีซัน ดาโอะ

5,436           นางสาว นารียะ เจะเตะ

6,494           นางสาว นาวาตี สาแม

5,146           นางสาว นาวารา ลีเมาะ

5,876           นาย นาวาวี ยาเอะ

6,955           นางสาว นาสรีน สาและ

7,043           นาสีเราะ บือราเฮง

6,513           นางสาว นาอีหมะ ดะยี

6,588           นาย นิคม ดําละเอียด

7,128           นางสาว นิคยา เพ็ชรดี

6,766           นาย นิเซ็ง สาอุวา

6,765           นางสาว นิเซาะ ตวนจําปากอ

5,736           นางสาว นิไซนับ นินะ

5,518           นาง นิดะห ดือเระ

6,626           นาง นิตยรดี ไชยศรี

5,213           นางสาว นิตยา เจะโด

5,222           นาง นิตยา เบ็ญจมิตรกุล

7,199           นาง นิตยา เชื่อวิทยาวุฒิ

5,460           นางสาว นินะ สาเมาะ

6,905           นาย นิบูคอรี มะยิ

5,331           นางสาว นิปะ สะมะแอ

5,616           นางสาว นิฟาดีละห ตูแวงีงิง

5,524           เด็กชาย นิฟูลมี ดือเระ

7,094           นาย นิมะสากี นิจิยี่งอ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,145           นาย นิมัน เซ็งสาเมาะ

7,155           นาย นิมาหามะยูโซะ แวสะตาปอ

5,807           นาย นิมิง ปุตะนิง

5,281           นาย นิมิตร นิเลาะ

5,572           นาย นิมุ นิจิยี่งอ

6,167           นาย นิมูฮัมหมัดซิลมี อาสะวะ

5,641           นาง นิเมาะ หะยีนิเลาะ

6,025           นาย นิแม นิอูมา

6,540           นาง นิยดา แสงสุวรรณ

5,886           นาย นิยม ปาเบา

6,948           นางสาว นิรชา รัตนมณี

5,298           นาง นิรดา แวยูโซธ

6,788           นาย นิรัน กูปูเตะ

5,996           นาย นิรันดรรัตน บินอูเซ็ง

6,778           นาย นิรุต นิเด

6,773           นาย นิรุตติ์วัชรา นิมะ

5,437           นาย นิเลาะห เจะเมาะ

6,760           นาย นิวัฒน ถิ่นแกว

7,201           นาย นิวัฒน เชยยาว

5,121           นาย นิวัน นิโซะ

7,266           นางสาว นิวาตี นิอาแซ

5,533           นาย นิเวช วรศักตยานันต

5,691           นาย นิเวศ จันทรอุดร

6,537           เด็กหญิง นิศารัตน ฮามิ

6,633           นาย นิสอารอนิง หะยีนิมะ

6,426           นาย นิอัมราณ สะมะแอ

5,509           นาย นิอาซิ นิจินิการี

5,541           นาย นิอาแซ ปุโรง

6,015           นางสาว นิอาอีซะห นรารักษ

7,156           เด็กชาย นิอินอามุลลอฮ หะยีเจะแน



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,806           นาย นิอิสมาแอล บินนิมุ

6,877           นาย นิอีรฟาน บินนิมุ

6,847           นาย นิฮาซัน แวสะตาปอ

5,919           นาย นิฮารงค นิมะ

6,364           นางสาว นีซา สุหลง

5,930           นางสาว นีตา สูหลง

7,012           นางสาว นีรนุช จันทรศิริ

5,714           นาง นีรอวาตี แมยู

6,524           นาย นุช ทองคํา

6,648           นางสาว นุช มะเซ็ง

5,135           นาง นุนไอรนิน ยูโซะ

6,552           นาย นุม สมบูรณเกื้อ

6,571           นาย นุมาน ลุโบะเด็ง

6,211           นาย นุรดิน วาจิ

6,589           นาย นุรดิน เจะอุเซ็ง

5,635           นาย นุรดีน กาเซ็ง

6,066           นางสาว นุรมัยซาระห อาหะมะ

5,230           นางสาว นุรมา ลองสือรี

6,782           นางสาว นุรอัยณี บินมะเด็ง

5,577           นางสาว นุรอาซีกีน เปาะโซะ

6,548           นางสาว นุรไอนี สะอะ

5,105           นางสาว นุรฮายาตี มะเด็ง

6,797           นางสาว นุรฮารีซา วานิ

5,401           นางสาว นุรุสนา นิแม

5,341           นางสาว นุสรา มะ

5,496           นางสาว นุสา ธรรมเจริญ

5,466           นาย นูซี เจะมิ๊

6,137           นางสาว นูซีลา ยะนาบาเน็ง

5,840           นาย นูซูลฮาบีบ ดอเลาะ

6,863           นางสาว นูดา ยะกูมอ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,191           นางสาว นูรซาลีฮา เจะนะ

5,349           นางสาว นูรซีลา อาบะ

5,676           เด็กหญิง นูรญันนะฮ สาเมาะ

5,490           นาย นูรดีน นราขันติยานนท

5,750           นางสาว นูรตัสนีม นอีมุลลลอฮ

5,077           นางสาว นูรฟาริญา ดือเระ

5,159           นางสาว นูรมา ดอนิแม

6,614           นางสาว นูรมี สะอุ

6,888           นางสาว นูรรียะห สามะ

6,376           นางสาว นูรลีซัน สะแปอิง

5,858           นางสาว นูรวาตี สะแลแม

5,198           นาง นูรอ มามะ

6,500           นางสาว นูรอซอบะห ดอเลาะ

6,095           นางสาว นูรอยฮาน กะลูแป

5,450           นางสาว นูรอัยนี มะยูโซะ

6,024           นาย นูรอัสมัน อูเซ็ง

6,950           เด็กหญิง นูรอาซีกีม มุงกอเดร

6,173           นางสาว นูรอามีลีน มะสาและ

6,602           นางสาว นูรอายนี มะเซ็ง

5,162           เด็กหญิง นูรอีมาน มะปาเซ

5,974           นางสาว นูรอีลา เปาะดง

5,954           นางสาว นูรไอนี เซ็ง

6,102           นางสาว นูรไอนี อีปง

6,362           นางสาว นูรไอนี เจะหะ

7,259           นาง นูรไอนี ติสมานิ

7,241           นางสาว นูรฮาตีนี บินดาโอะ

5,202           เด็กหญิง นูรฮานีฟาร มามะ

5,342           นางสาว นูรฮายาตี ลามะทา

5,576           นางสาว นูรฮายาตี เจะนา

5,911           นาง นูรฮายาตี ดอเลาะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,236           นางสาว นูรฮายาตี ดอเลาะ

5,343           นางสาว นูราณีย ดาโอะ

5,263           นางสาว นูรีซะ หะแว

5,614           นางสาว นูรีซัน มามะ

6,153           นางสาว นูรีซัน แลแว

6,632           นางสาว นูรีซัน เจะแย

6,643           นางสาว นูรีซัน มะเซ็ง

5,372           นางสาว นูรีซัน  ลุโบะกาแม

6,220           นาย นูรีซันต ฮะยี

5,942           นางสาว นูรีซา มะซาแม

6,183           นางสาว นูรีซา สาเมาะ

7,117           นางสาว นูรีซา อาลี

5,021           นางสาว นูรีดา ยูโซะ

5,179           นางสาว นูรีดา มะดากะ

5,504           นูรีดา มะมิง

5,810           นาง นูรีดา บากา

6,769           นางสาว นูรีดา ลอนา

6,675           นางสาว นูรีมัง วาเด็ง

5,034           นางสาว นูรีมาน เจะแฮ

6,678           นางสาว นูรียะ สาแม

6,637           นางสาว นูรียะ มูซอ

5,802           นางสาว นูรียะตี จะปะกิยา

6,711           นางสาว นูรียะห ลีวาเมาะ

6,898           นางสาว นูรียะห มะมิง

5,279           นางสาว นูรียา กาเดร

7,180           นางสาว นูรียาตี ยูโซะ

5,895           นางสาว นูรีสา ดือเลาะ

6,310           นางสาว นูรีฮัน สาดารา

6,382           นาง นูรีฮัน ลิอีลา

6,399           นาง นูรีฮัน มะเซ็ง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,002           นางสาว นูรีฮา มูดอ

5,725           นาง นูรีฮา สะตาปอ

7,019           เด็กหญิง นูรูลฮัยกัล แกวเกาดวง

5,566           เด็กหญิง นูรูลฮูดา ดาโอะ

6,926           นูเรีย มะสาแม

5,539           นางสาว นูวาตี สาเระนุ

6,152           นาง นูฮายาตี อูมา

7,162           นาง นูฮายาตี ดอเลาะ

6,835           นาย เนตรสวาง มูสิกพันธ

5,723           นาย เนติพงศ ทองออน

6,715           นาย เนาฟาล เสะแม

5,131           นางสาว เนาวรัตน สิตังนันท

5,728           นาง เนาวรินทร จารุพงศา

5,925           นางสาว โนรบี วาเตะ

5,023           นาง โนรอานีส บูงอตันหยง

7,228           นางสาว โนรไอดาร ยะปา

5,278           นางสาว โนรฮานีซา หะยีบราเฮง

5,053           นางสาว โนรี อูเซ็ง

6,982           นางสาว โนรีซา สมาแอ

7,053           นางสาว โนรีดะห สะอะ

6,884           นาง โนรีดา บูเกะเจะลี

6,556           นางสาว โนรียัน อูมา

6,667           นางสาว โนอาอีซะ เจะซู

6,208           นาย บดินทร สาและ

6,374           นาย บรรเจิด จงศิริกุล

6,743           นาย บรรเจิด ลําพรหมสุข

6,232           นาย บรรทบ ยอดแกว

5,339           นาย บรอเฮง กะแน

6,745           นาย บราเฮง เจะดาโอะ

6,983           นาย บราเฮ็ม เจะมะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,544           นาย บักรี เจะมั

6,840           นาย บักรี มามะ

7,152           นาย บัซลัน มะแซ

5,271           นาย บัลกิสมุคริส สามอนิอามะ

7,034           นาย บัสรี อาบูตาเละ

6,690           นาย บารกิ ดาแม

5,931           นางสาว บาสีเราะห นิมะ

5,439           นาย บิสมี เฮงสาแม

6,750           นางสาว บิสมี ยามา

6,142           นาย บีดี มะเจะหะ

5,324           นางสาว บีบีฮาวา ดือราแม

6,093           นาย บือรอฮัง เจะมะ

6,194           นาย บือรอเฮ็ง เจะนิ

6,735           นาย บือราเฮง ลีตี

5,289           นาง บุญกอง เทวะรัตน

6,685           เด็กหญิง บุญญานี ขวัญนุย

6,201           นางสาว บุญญาภา ปาณียะ

7,213           นาง บุญนอย แดงนํา

5,414           บุญพา อยูสุธา

5,239           นาย บุญมี ทองจีน

5,658           นาย บุญสม นะมาเส

5,216           นาย บุรินทร บินกาเซ็ม

5,027           นาง บุศญา ภักดีฉนวน

6,724           นาง บุษรา เบนอะสาร

5,948           นาย บูคอรี กอเซ็ง

5,806           นาย บูรฮัน เซ็ง

6,853           นาย บูรฮัน เจะเดะ

7,200           นาย บูรฮัน รีสะอิ

6,908           นาย บูรฮาน ตาเละ

5,392           นาย บูรียา ลาเตะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,323           นาย เบญจมินทร เจะและ

6,410           นาย ไบรฮัน ซารีแปเราะ

6,697           นาย ไบฮากีม ยูโซะ

5,433           นาย ไบฮากีย ลุโบะกาแม

5,669           นาย ปกรณ อมรธาตรี

5,194           นาย ปฏิวัติ ลอยเมฆ

5,923           นางสาว ปนัชดา บุษราภรณ

6,935           นาง ปนัดดา มากจันทร

5,992           นาย ปรเชษฐ เทวดล

6,454           นาย ประกาศ พูพรสวัสดิ์

6,468           นาย ประจบ เสารศรีออน

5,918           นาย ประจีณ มีชํานาญ

5,201           นางสาว ประดับทิพย ลอยชื่น

6,727           นาย ประดิศฐ แกวมณี

6,885           นาย ประทวน อินนอย

7,107           นาย ประทีป แสงสุวรรณ

5,990           นาย ประพันธ หนูแดง

6,965           นาย ประพันธ ทาวพันแดง

6,546           นาย ประภัด ยาชะรัด

5,526           ประภาส จําปาทอง

7,079           นาย ประยุทธิ ผดุงอัฐ

5,108           นาย ประสงฆ สุวรรณชัยเลิศ

7,286           นาย ประสิทธ พรหมฉ่ํา

7,202           นางสาว ปรัญญา รัตนพิสิฏฐ

6,182           นาง ปราณี จุลกศิลป

6,166           นางสาว ปราณีต ทองหนัก

5,233           นาง ปรานอม พวงทอง

5,120           นาย ปราโมทย จินตประสาท

6,377           นาย ปราโมทย เพ็ชรรัตน

6,444           นางสาว ปรารถนา เอี้ยงเจริญ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,850           นาง ปราศรัย พรอนุวงศ

6,285           นาย ปริญญ วงศาริยะ

5,662           นาย ปริญญา อาดอละ

5,428           ปริญา ขําทอง

7,014           นางสาว ปรินดา ถาวระ

6,115           นางสาว ปริยา จินดา

5,253           นางสาว ปริศนา อาแวสู

6,307           นาย ปรีชา ณ รังษี

7,204           นาย ปรีชา คงแข็ง

7,236           นาย ปรีดา ปญญาเถิง

6,695           นาย ปวริศ อินทรสังข

6,746           นาย ปะเซะ หะมะ

6,325           นาย ปญญา สะมาแอ

7,111           นาย ปญญา นวมประวัติ

7,280           นาย ปญญา จันทจร

5,811           นางสาว ปตตู ซาจิ

6,519           นาง ปทมา ซา

6,531           นางสาว ปทมา มะโซะปะยา

7,024           นางสาว ปทมาวดี เจะปูเตะ

6,821           ปาณิตา อุมา

6,480           นาย ปาดือลี เจะนุ

5,462           นางสาว ปาตีเมาะ ดือราแม

5,852           นาง ปารีซาน อาแว

5,166           นาง ปารีดะ แกวกรด

6,109           นางสาว ปารีดะ ดาราเมาะ

6,800           นางสาว ปาวีณา เวาะเจ

6,339           นางสาว ปาหนัน เจริญลาภ

5,350           นาง ปยะนุช แกวประสพ

6,693           นาย ปยะพงษ ทองนิวัน

6,134           นาย ปยะวิทย  ิอุนเสียม



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,444           นางสาว ปยุกฤษฏ ทองบุญ

6,421           นาย ปุรินทร ณะมณี

6,933           นาง เปรี่ยม เวทโอสถ

7,272           นาย เปาซี วาหะ

6,822           เปาสี อุมา

6,979           นาย ผสม เสวาฤทธิ์

6,350           นาย ผะกรุรสี อาแว

6,710           นาย พงศกร บุญรอด

6,504           นาย พงศธร จันทรสุข

6,120           นาย พงษเทพ ออนหนู

6,397           นาย พงษเทพ อํานวยพูนสุข

6,913           นาย พงษพันธุ บุหงา

5,168           นาย พงษศักดิ์ คงพูน

5,426           นาง พชรีย บกสวาทชา

5,151           นาง พนิดา วรรณวงศ

5,861           นาง พนิดา เตยแกว

7,113           นางสาว พนิดา อาลี

5,206           นางสาว พยอม คงทอง

7,211           นาย พร จันทรธาดา

6,922           นาง พรประภา บรรจงชวย

6,984           นางสาว พรประภา ทองเขาออน

6,774           นาย พรพงศ เหมือนดํา

7,237           นาย พรพงษ จินา

6,923           นางสาว พรพรรณ บัวสวาง

6,712           นางสาว พรรณทิภา เจริญฐาวรมั่น

6,609           นางสาว พรรณนิภา ลาภาพงศ

5,845           นาง พรรณศรี จารุวัจนกุล

6,717           นาง พรรณี ปุรัตถิภาค

5,274           นางสาว พรฤดี เทียมดี

6,255           นาย พรหม นงรัตน



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,302           นาย พระรถ มณีบัว

7,067           นาย พลวัฒน ชุติมาชโลทร

5,488           นาง พลอย ยอดละเอียด

5,618           นาง พวง แกวเมฆ

5,591           นาย พัครูล มาหะมะ

6,702           นาง พัชรี จิตโต

5,882           นาย พันธกร สุกดํา

5,687           นาย พันธุธัช ถิรพุทธิ์เอกภพ

6,992           นาย พันลภ  นิลวิจิตร

6,809           นางสาว พันวัสสา แกวเสถียร

5,363           นางสาว พาตีเมาะ เจะโด

5,747           นางสาว พารีดะห มาโซ

5,763           นาง พารีดา สาแม

5,394           นาง พารุศซา ดอเลาะ

5,152           นางสาว พาอีซะ แมหะ

5,387           นาง พาอีซะ ดาโอะ

6,413           เด็กหญิง พิชญสินี แซภู

7,131           เด็กหญิง พิชามญชุ รัตติโชติ

5,771           นาย พิชิต รุงประเสริฐ

6,394           นาย พิชิต ประจักษสุนทร

5,744           นางสาว พิญชยา ทิพยสุวรรณ

6,997           นาย พิรพัฒน ระรื่นรมย

6,298           นาง พิริณี ลิ้มเจริญ

6,331           นางสาว พิรีภรณ โรจนลาภากุล

5,951           นาง พิไล ดําเปลา

5,822           นางสาว พิศมัย จําปาทอง

5,804           นาย พิสุทธิ์ บุญแนบ

5,157           นางสาว พีรภาว จันดาทาย

6,293           นาง พีรยา นราสกุลภักดิ์

5,125           นาง เพ็ญนรา คงรอดเพ็ง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

7,037           นาง เพ็ญลักษณ ใจดี

6,286           นาย เพิ่มศักดิ์ หนอแดง

6,854           นางสาว เพียงจะวัน สีหวาน

6,329           นาย ไพรีย ลาเตะ

5,212           นาย ไพโรจน อสิเศวตกุล

6,235           ไพโรจน ขุนฤทธิ์

6,563           นาย ไพศาล หนูเกิด

5,417           นาย ไพศาล หมั่นสนิท

6,681           นาย ไพศาล หนูสังข

5,726           นาย ไพสิฐ จารุพงศา

7,127           นาง ฟาดีละ มะ

6,381           นางสาว ฟาดีละห มะ

6,516           นาย ฟาเดลล มาหะมุด

5,561           นางสาว ฟาเดีย ซาแม

6,420           เด็กหญิง ฟาเดีย อีซอ

6,859           เด็กหญิง ฟาติณณา เจะมุ

5,383           นางสาว ฟาติน หะยีมะ

7,089           นาง ฟาตีมะ โตะนากายอ

6,833           นางสาว ฟาตีมะฮ เจะยิ

5,659           นางสาว ฟาตีเมาะ สแม

6,458           นางสาว ฟาตีเมาะ เจะอาลี

6,239           นางสาว ฟาตีหมะ เล็งฮะ

6,506           นางสาว ฟาตีหมะ สาและ

5,196           นางสาว ฟาตีฮธห ยูโซะ

5,102           นางสาว ฟาตีฮะห บินลีตี

5,402           นางสาว ฟาตีฮะห บูละ

6,756           นางสาว ฟาตีฮะห สุหลง

6,359           นาง ฟาทูณี มะมีเยาะ

6,401           เด็กหญิง ฟานีสา อีซอ

5,267           นางสาว ฟาราหนาเดีย ยูนุ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,136           นางสาว ฟารีดะ กระบุง

6,479           ฟารีดา มะเกซง

6,161           นาง ฟารีฮะห อิสสะมะแอ

5,773           นางสาว ฟาวีนี มาโระ

6,662           นางสาว ฟาอีซะห หะยียูโซะ

5,704           นาย ฟาอีส เบญญามีน

5,739           นาย ฟาอีส แมะเตะ

6,676           นาย ฟาเอช อาเซ็ง

5,712           นางสาว ฟดาวาตี สะดอยอ

6,459           นาง ฟรดาว เบ็ญฮาริษ

5,085           นาย ฟรมัน หะยีอาหวัง

5,892           นาย ฟกรี สาเมาะ

7,032           เด็กชาย ฟุรกรณ อาบูตาเละ

6,505           นาย ฟุรกอน เดนชีวา

6,569           เด็กชาย ฟุรกอน สะอะ

6,967           นาย ฟุรกอน ดอนิแม

7,277           นางสาว ฟูรอดา สะมะแอ

6,845           นาย ฟูอรรถ มานีบากอ

6,163           นาย เฟาซี แวอูเซ็ง

5,277           นาย ไฟซอล เย็ง

6,320           นาย ไฟซอล เซ็งเลาะ

6,906           นาย ไฟซอล สาและ

7,212           นางสาว ภคินี แดงนํา

6,290           นาง ภณิดา ดิษฐรัตน

5,169           นาย ภราดร รัดรึงสุนทรี

5,812           นางสาว ภักษร ยาวะโนภาส

6,306           นางสาว ภัชลดา ลิ้มกอบโชค

5,485           เด็กชาย ภัทธรเมศติ์ สุรีย

5,961           นาง ภัทรภร อารีวรกุล

5,967           นาง ภัทรภร อารีวรกุล



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,126           นาย ภัทราวุธ หนอแดง

6,656           นางสาว ภัสสร มะ

5,176           นาย ภานุมาศ คลายมงคล

7,045           นาย ภานุศักดิ์ หนูเงิน

5,525           ภาวิกา สาและ

6,882           นางสาว ภิญญดา เภาพงศ

5,218           นาย ภิญโญ พูลสุข

6,785           นาย ภิญโญ เพ็ชรแท

6,576           เด็กชาย ภูชิต มณีเพ็ชร

5,397           นาย ภูเบศวร ศรีฤทธิ์

6,225           ภูมิ โพพี

6,042           นาย ภูริเดช หิรัญคํา

5,798           นาย เภายี เจะเงาะ

6,567           นาย มณฑล มามะ

6,511           นางสาว มณีรัตน ตันตินิจกุล

6,400           นาย มนตรี หนูแจม

6,728           นาย มนตรี เพชรนวลนอย

7,077           นาย มนอบ คงเพ็ชร

5,830           นาย มนัส ศรีสุวรรณ

5,606           นาย มนู ภิรมย

6,816           นาย มนู ศรีวังแกว

5,493           นาย มนูญ รังษีโกศัย

5,633           นางสาว มยุรี สะมะแอ

6,144           นางสาว มลอุมา คงแกว

5,136           นาย มสลีมีน หะยีอาบูบาการ

6,358           นาย มหามาตรรอยาลี สะอะ

5,376           นาย มะ มะแม

5,412           นาย มะการี มะลีมิง

5,881           นาย มะซอพี บินหะ

6,378           มะซอฟ อาแวแยะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,767           นาย มะซอเร โตะหะ

5,330           นาย มะซอและห สาและ

6,122           นาย มะซากี กาดามุง

5,622           นาย มะซาเอะ สาและ

5,285           นาย มะซือนิง มะเก

5,072           นาย มะซูวี สือนิ

5,031           นาย มะเซาพี บูละ

5,593           นาย มะไซดี สาแล

5,348           นาย มะดาโอะ สาและ

5,129           นาย มะตอเฮ มะตอเฮเจะโด

5,170           นาย มะตอเฮ นิลี

5,346           นาย มะตือรอป มานะ

5,932           นาย มะนาเซ ดอเลาะ

6,029           นาย มะนาเซ ยะโกะ

6,483           นาย มะนาเซ มาหะมะรอปเยาะ

6,289           นาย มะนาวารี ดือราบู

6,106           นาย มะนุ มะดีเยาะ

6,652           นาย มะนูยี มือลี

6,642           นาย มะบารี วาโด

6,650           นาย มะบีดี สนิ

6,594           นาย มะพาริ กามาเซะ

7,046           นาย มะยากี เจะปูเตะ

7,136           นาย มะยากี ดอปอ

6,749           เด็กชาย มะยาเอะ หะมะ

6,564           นาย มะยุ การะเกตุ

7,176           นาย มะยูซี กาเซ็ง

6,261           นาย มะยูดิง ยูโซะ

6,696           นาย มะยูนาน แวสุหลง

5,976           นาย มะเย็ง แยนา

7,287           นาย มะรสลี อาแว



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

7,177           นาย มะรอกิ ลีฆะ

6,056           นาย มะรอกี อาลี

7,102           นาย มะรอซา กูโน

5,792           นาย มะรอซือป เจะเตะ

6,252           นาย มะรอเซะ ยะยอ

5,309           นาย มะรอพา ดือเระ

5,559           นาย มะรอพี บากา

7,249           นาย มะรอมือลี เจะเนาะ

6,296           นาย มะรอมือลี สามะ

6,240           นาย มะรอเฮะ มาหะมะ

6,301           นาย มะรือสะ มะเซ็ม

5,519           นาย มะรุสดี ดาเลาะ

7,165           นาย มะรูดี สาลี

6,431           นาย มะลาเย็น ราเซะ

6,688           นาย มะลีกี ใบหมะ

6,424           นาย มะวี มะแซ

5,243           นาย มะสะตา กิตติสะมะแอ

5,883           นาย มะสะนูซี มะมิง

7,059           มะสับรี มะยูโซะ

5,529           นาย มะสุกรี หะแว

7,268           นาย มะสุกรี เจะมะ

6,455           นาย มะสุกรี ฮะซา

5,340           เด็กชาย มะอัซฮา ยาแลหลา

5,384           นาย มะแอ บินเจะนุ

6,126           นาย มะฮากิม สือนิ

5,090           นาย มะฮาฟซ อารง

6,830           นาย มักตา ดอเลาะ

5,180           นาย มัซลัน มะอีซอ

5,695           นาย มัซลัน ยูโซะ

5,834           นางสาว มัยยานี เหล็มแดง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,797           นาย มัรวัล แมแล

5,245           เด็กชาย มัรวาน กาซอ

5,654           นาย มัรวาน ตันหยงตะมุง

5,148           นางสาว มัสกะ เซ็งสะลง

6,132           นางสาว มัสกะ มูกุ

7,192           นางสาว มัสตูรา เซ็ง

6,958           นาง มัสตูรี เงาะ

5,922           นาง มัสเตาะ วาเลาะ

5,139           นาง มัสนี และ

5,755           นางสาว มัสวานี ยะโกะ

5,338           นาย มาครตา วาเตะ

5,612           นางสาว มาซีเตาะ แอสะ

5,086           นางสาว มาซีฮะห โละดิง

5,531           นาย มาซูลัม บินมามะ

6,335           นาย มาโซ สาและ

5,156           นาย มานพ วรรัตนพิศุทธิ์

6,332           นาย มานพ แวหะมะ

6,684           นาย มานพ ศรีอมร

6,791           นาย มานะ ศิริมั่น

6,772           นาง มานิดา จันทรสะโร

7,009           นางสาว มานิดา จันทรศิริ

5,973           นางสาว มานีเราะห อามิง

5,473           นาย มามะรอกือแน สามะดอหะแม

6,128           นาย มามะสูดิง ดาโอะ

6,584           นาย มามะแสดี เฮ็งนะนีลอ

6,599           นาย มามะฮาฟ ยี่งอ

5,546           นางสาว มายูรี สาและ

5,722           นาย มารโซ เจะอูมาร

6,801           นางสาว มารยาตี หะยีอาลี

6,441           นางสาว มารยานา มูดอ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,455           นางสาว มาริสา ลีตี

5,860           นางสาว มารีดา หะยีอาลี

5,587           นางสาว มารีนา โซมา

6,495           นางสาว มารีนา ดอเลาะ

7,110           นาง มารีนี บินยูโซะ

7,123           เด็กหญิง มารีนี สตาปอ

6,050           นางสาว มารียะห มาปะ

6,739           นางสาว มารียา สะมะแอ

6,619           นางสาว มารีเยาะ ยูโซะ

7,154           นางสาว มารีเยาะ มาแต

5,503           นางสาว มารีแย เจะสนิ

6,663           นางสาว มารีแย สระโพธิ์

6,253           นางสาว มารือนี เจะโซะ

5,540           นาย มารุต มณีโชติ

6,180           นาย มารูดิง บินดอหับ

6,477           นาย มารูดิง เสะ

6,370           นางสาว มารูนี มามุ

5,615           นาง มาเรียม หะวี

5,638           นางสาว มาเรียม วาเฮง

5,713           นางสาว มาเรียม เละดุวี

6,497           นาง มาเรียม อิสลามธรรมธาดา

6,878           นางสาว มาลินี หะยีอาลี

7,294           นาง มาลี ฮาแวกือลอง

5,165           นางสาว มาสตูรา อบูบักร

5,093           นาย มาสลาน กูโน

6,517           นาย มาสอา กอและ

6,995           นาย มาสะแลง หะยีอารง

5,187           นาย มาหะซานูซี หะยีดอเลาะ

5,069           นาย มาหะมะ เมาะมูลา

5,295           นาย มาหะมะ สะมะเด็ง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,474           นาย มาหะมะ กาลาแต

6,081           นาย มาหะมะ ดือราแม

6,186           นาย มาหะมะ เจะวา

6,279           นาย มาหะมะ บินอาแวดอเลาะ

7,072           นาย มาหะมะ สะบูดิง

5,459           นาย มาหะมะ เจะแต
6,434           นาย มาหะมะซูฮา โมะ

5,733           นาย มาหะมะนัสรูดิน แวสุหลง

6,288           มาหะมะนาซูดิง สะนิ

5,610           นาย มาหะมะอาลาวี ลามะทา

6,874           นาย มาหามะ บูเด

6,034           นาย มาหามะ มะลี

6,172           นาย มาหามะ เจ็ะมะ

6,393           นาย มาหามะ อาแว

7,108           นาย มาหามะ ดาโอะ

6,463           นาย มาหามะนาเซ สะแลแม

7,068           นาย มาหามะฟาริก ตาเละ

5,079           นาย มาหามะรอสาลี มะลี

5,197           นาย มาหามะวารือดี ดิลฮาม

6,168           นาย มาหามะสกรี เฮาะยา

6,309           นาย มาหามะสาบูดิง สิทธามาศ

6,380           นาย มาหามะอาซัน บินอิฮซาน

5,791           นาย มาหามัดรอยาลี บือซา

6,355           นาย มาหามัดอัดนัน เจะอีซอ

7,139           นาย มาหามุ อีซอมูซอ

7,243           นาย มาฮัมหมัด ยูโซะ

5,188           นาย มาฮาโช มือเยาะ

5,588           เด็กชาย มิฟฎอล บินมูซอ

5,327           นาง มีซะ มาหะหมะ

5,626           นางสาว มีตรา นุยออน



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,358           นาง มีรา แมดงแว

5,562           นาย มือลี สะแปอิง

5,605           นาย มือลี โตะบอซู

6,754           นาย มือลี นิแหละ

7,302           นาย มุคลีซ มะทา

6,244           เด็กชาย มุซักกิร หะแว

5,248           นางสาว มุณี มีเนาะ

5,004           นาย มุนี ยูโซะ

6,011           เด็กชาย มุศลิฮ บือราเฮ็ง

6,119           นาย มุสตอปา มามุ

5,432           นาย มุสลิม แวอาแซ

7,030           นาย มุสลิม ซีโปสาและ

6,291           นาย มุสเล็ม ชามะ

6,613           นาย มูยาฮิดิน มะเซ็ง

6,968           นางสาว มูรณี กาเซ็ง

6,811           นางสาว มูรนี อาแซยามู

6,275           เด็กชาย มูหมัดฟาดีล นิระเฮง

5,960           นาย มูหมัดสุเปยน เจะป

6,019           นาย มูหมัดอาบูตอรี เจะหะ

5,621           นาย มูหะมะกอรี  ยีดิง

6,030           นาย มูหะมะซุนฮี แยนา

6,098           นาย มูหะมะฮานาฟ บากากอ

6,635           นาย มูหะมัดฮาฟซัน มะยูโซะ

5,124           นาย มูหะหมัด บากา

5,783           นาย มูหัมมัดฟูอาด นิซาแย

6,851           นาย มูหัมมัดสาเรฟ มะแซ

6,507           นาย มูหามะมีรี มามะ

5,601           นาย มูหามัดนูรดิน เบ็ญสนิ

6,046           นาย มูหามัดอาเพต ตวนสิติ

5,880           นาย มูอัซ ป



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,738           นาย มูฮัมมะ วาเด็ง

5,025           นาย มูฮัมมัด สาแลแม

5,321           นาย มูฮัมมัด มะนอ

7,164           เด็กชาย มูฮัมมัดอัลฮากิม ดอเลาะ

5,234           นาย มูฮัมหมัด มะยาซิง

6,707           นาย มูฮัมหมัด เลาะเมาะ

6,951           เด็กชาย มูฮัมหมัดชารีฟ มุงกอเดร

5,486           นาย มูฮัมหมัดซอฟ เจะมิง

6,416           เด็กชาย มูฮัมหมัดซัมรี กูโน

5,483           เด็กชาย มูฮัมหมัดฟรฮัม หามะ

6,921           นาย มูฮัมหมัดฟรฮัม มะยิ

6,052           นาย มูฮัมหมัดไฟซอล เจะโซะ

6,277           เด็กชาย มูฮัมหมัดไฟซอล เจะลง

5,681           นาย มูฮัมหมัดไฟศอล แวมะ

7,078           นาย มูฮัมหมัดรอซาลี ดือเระ

5,048           นาย มูฮัมหมัดรอนิง มามะ

6,418           เด็กชาย มูฮัมหมัดรอมฎอน กูโน

5,479           นาย มูฮัมหมัดสุกรี หามะ

7,300           เด็กชาย มูฮัมหมัดอัลอามีน มะทา

5,028           นาย มูฮามะ ยีเฮ็ง

5,409           นาย มูฮามะ โซะแซ

7,261           นาย มูฮามัดสกรี ลาบูอาป

6,212           นาย มูฮาหมัดฟรเดาร สือนิ

6,856           นาย มูฮํามัด เงาะ

6,129           นาย มูฮํามัดอัซรี สือนิ

7,026           มูฮําหมัด สิทธามาศ

6,953           เด็กชาย มูฮําหมัด มุงกอเดร

6,562           นาย มูฮําหมัดซอบิร นิเลาะ

6,959           นาย มูฮําหมัดซาฟารี เพ็ชรคง

5,563           นาย มูฮําหมัดเซากี สะแอแตะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,216           เด็กชาย มูฮําหมัดไซฟู เจะเตะ

6,999           นาย มูฮําหมัดฟตรี มามะเร

7,239           เด็กชาย มูฮําหมัดฟรมัน นาวี

6,176           นาย มูฮําหมัดยุสรี เจ็ะมะ

5,838           นาย มูฮําหมัดรอมลี อิ๊ดเรส

6,891           นาย มูฮําหมัดรุสลัญ มานิตยพันธ

6,952           เด็กชาย มูฮําหมัดศอฟย มุงกอเดร

5,283           นาย มูฮําหมัดอันวา เซมิง

7,092           นาย มูฮําหมัดอัมรี มัยเซง

6,892           นาย มูฮําหมัดอามีน มานิตยพันธิ์

7,060           นาย เมฆินค ขีนทัพไทย

6,493           นางสาว เมธินี ลูกจันทร

5,696           นาย โมหามัดการิ่ง หะยีกะจิ

6,121           นาย โมฮําหมัดซอบาร อามิง

7,140           ยงยุทธ ทองอินทราช

5,786           นาย ยรรยง รัตนะ

6,428           นาย ยศ สับผาง

7,260           ยศกร บุญพา

6,829           นาย ยศวรรธน หมอสุข

6,395           นาย ยอดชาย ลําหัด

5,352           นาย ยอรี อุเซ็น

5,652           นาย ยะโกะ วาเตะ

5,154           นาย ยะยา อินเจะมุ

5,045           นางสาว ยัสนี เจะมามะ

6,058           เด็กหญิง ยัสมี วาเฮง

5,013           นางสาว ยัสมีน เปาะจิ

5,915           นาย ยัสรี ปะดอ

5,280           นาย ยาการียา อาแว

5,873           นาย ยาการียา ฮารีแปเราะ

5,972           นาย ยาการียา บือราเฮ็ง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,074           นาย ยาการียา อับซี

5,431           นาย ยาซะ สาแต

6,612           นางสาว ยามีละ สะอิ

7,189           นางสาว ยามีละ มือแย

6,064           นางสาว ยามีละห เจะมะ

6,615           นาง ยามีละห บินเสะ

7,063           นางสาว ยามีละห หะยีเซ็ง

5,442           นาย ยายอ สะเเปอิง

6,510           นาย ยาลี สะมะแอ

5,993           นาง ยาลีละห บือราเฮ็ง

7,205           นาย ยาหกี เจะหะ

5,250           นางสาว ยินดี ประจักษสุนทร

6,639           นาย ยีกีฟลี เจะโซะ

6,653           นาง ยีเราะ สะอุ

6,783           นาย ยุคล ไชยธรรม

6,523           นาย ยุทธพงษ พิมพศรีเมือง

5,939           นางสาว ยุบล เพ็ชรรัตน

5,204           นาง ยุพา อสิเศวตกุล

6,828           นางสาว ยุพา ปกษีรักษ

5,521           นางสาว ยุรนันท แวหะมะ

5,671           นางสาว ยุวดี โสมแกนจันทร

6,327           นางสาว ยุวรัตน โกเมศ

7,197           นาย ยูกิฟลี มาหะ

5,089           นาย ยูโซะ มาหะหมะ

5,046           นาย ยูโซะ มะเลาะ

5,116           นาย ยูโซะ บินลีตี

5,694           นางสาว ยูนัยนะฮ บาฮอ

6,150           นาย ยูนุ ยูโซะ

7,149           นาย ยูไนดี มะมิง

5,941           นางสาว ยูรีนา มะลี



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,448           นางสาว ยูรีนา เจะเลาะ

6,720           นางสาว ยูไรดะ อารอมะ

5,558           นาง ยูไรดา หมาดสตูล

5,957           นาย ยูลกีฝลี เซะ

5,928           นาย ยูลกีฟลี ดอเลาะ

5,256           นาง ยูวารียะห มานิตพันธ

7,157           นางสาว ยูไวบัส เจะมะ

5,091           นางสาว ยูสนานี สาเล็ง

6,241           นาย ยูฮัน ดอเลาะ

6,925           นาง เยาวภา วิชัย

5,100           นาย โยธิน อินราช

5,036           นาย ไยรีส อาแว

6,855           เด็กชาย รชต มามะ

6,978           นาย รณยุทธ ผาสุก

5,829           นาง รมณา มาตรชัยกูล

7,306           นาย รวมศักดิ์ หวันสบูดิน

7,223           นางสาว รสสุคนธ แดงนุย

5,103           นางสาว รอกีเยาะ ลีมะ

5,625           นางสาว รอกีเยาะ หะยียิเตะ

6,032           นาง รอกีเยาะ รอฮะ

6,097           นางสาว รอกีเยาะ โตะโยะ

6,945           นางสาว รอกีเยาะ ประดู

5,735           นางสาว รอกีเยาะ ดาโอะ

5,857           นางสาว รอกีเยาะ สามะ

6,209           นางสาว รอกีเยาะ ยูโซะ

6,515           นางสาว รอกีเยาะ เจะแน

7,095           นางสาว รอกีเยาะ ตาเยะ

5,296           นาย รอคิ ตาเยะ

6,001           นาง รอชีดะ มามะ

6,889           นางสาว รอซละห มะแซ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

7,194           นาย รอซลี มะมิง

6,729           นาย รอซะ ปะจูดิง

5,959           นางสาว รอซีดะห มือเกาะ

6,886           นางสาว รอซีดะห ดอนิแม

5,751           นาย รอซีดี ดาราแมง

5,261           นางสาว รอซีนิง บือราเฮง

6,465           นางสาว รอซียะ มะลี

6,744           นาย รอซือมิง วี

7,064           นาย รอดี สามะ

5,362           นาย รอนิง รือสะ

6,198           นาย รอนิง ปะจูบลูกา

6,629           นาย รอนิง บาบาที

5,628           นางสาว รอบียะ สาแม

7,270           นาย รอป กาเดร

5,190           นางสาว รอฟดะห อาแว

6,361           นางสาว รอฟอะห เจะอาแว

6,365           นางสาว รอฟอะห ยะโกะ

5,084           นางสาว รอมละห เจาะตูแก

5,869           นาย รอมลี มูเซะ

6,704           นาย รอมือลี มามะ

6,981           นางสาว รอยนุง ไซบน

7,206           นาย รอยะ พิทักษคุมพล

7,129           นาย รอยาลี อีซอ

6,423           นาย รอยีลัน ดอเลาะ

6,820           นาง รอสีดะห ดือเระ

6,110           นาย รอหีม สุราตะโก

5,661           นาง รอฮานา บุหงา

6,932           นางสาว รอฮานิง มาเจะ

7,020           นาง รอฮานี เงาะ

6,321           นาย รอฮายา ฮะยีมะเซ็ง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

7,215           นางสาว รอฮายู มะยิ

7,284           นางสาว รอฮายู สือแมะ

5,186           นาง รอฮีมะ มือลี

6,649           นางสาว รอฮีเมาะ เจะเตะ

5,674           นาย รักษศักดิ์ ปนศรี

5,580           นาย รังสรรค บุตรมาตา

5,547           นาง รัชนี พัฒนพิบูลยผล

5,753           นางสาว รัชนี ใชเหตุผล

5,745           นาง รัชนีวรรณ รัชนีวรรณจุยทอง

5,875           เด็กชาย รัชวาล สือนิ

5,005           นาง รัตนา ถิระโชติ

6,969           นาง ราตรี แสเมาะ

6,273           นางสาว รานีซะ หะมิ

6,068           นาย รามันห สาแด

5,808           นาย ราเมศร วรรณทอง

7,013           นางสาว ราเฮล สะมะแอ

6,278           นาย ริฎวัน มะนอ

7,174           นาย ริดวัน มามุ

6,429           นางสาว รีซา อาแซ

5,244           นางสาว รีดา บากา

5,211           เด็กชาย รีดูวัน เจะมะ

5,851           นาย รีฟาอิงค อาลีซู

6,336           นางสาว รุงนภา โสมจันทร

5,359           นางสาว รุสณี สุวรรณขาว

7,224           นางสาว รุสณี หะยีดิง

5,241           นาย รุสดี ดือเลาะ

6,438           นาย รุสตัม อาลี

5,209           นางสาว รุสนานี หะยีอาซา

5,879           นางสาว รุสนานี แวหะยี

6,067           นางสาว รุสนานี สะอุ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,083           นางสาว รุสนานี มะแซ

5,835           นางสาว รุสนี แมนจิ

6,709           นางสาว รุสนี มะประสิทธิ์

6,171           นางสาว รุสนีซา ปาละ

5,575           นาย รุสมัน ติยา

7,255           นาย รุสมัน อาแวเสาะ

5,848           นางสาว รุสมัยนีย มะยูนุ

7,029           นาย รุสมี เจะอารง

6,899           นาย รุสรัง ตูแวกือจิ

5,320           นาย รุสลาน เจะแต

5,517           รุสลาน ยามา

5,947           นาย รุสลาน บอแงะ

5,044           นาย รุสลาม เจะมะ

6,665           นาย รุสลาม แมเราะ

5,393           นางสาว รุสลีนา พะพิเน็ง

5,855           นางสาว รุสไอนี มูดอ

6,486           นางสาว รุสีลาวาตี เจะอีซอ

6,177           นาง รูซนา เจะฮะ

7,121           นางสาว รูซลีนา มะยิ

5,246           นาย รูเด็ง มามะ

6,805           นาย รูสมัน บือราเฮง

5,199           นางสาว รูสมัยนี อีแมดอสะ

6,473           นาย รูสลาม มะสาแม

6,059           นางสาว รูสีดะห ดอเลาะ

5,853           นางสาว รูฮายา มูโบ

6,593           นาง เรณู ดําละเอียด

5,290           เด็กหญิง เรติกาญจ กูโน

7,062           นาง เรวดี รังษีโกศัย

6,526           นาย เราะมือลี อูมะ

5,943           นาง เรียม ไขมุกข



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,418           นาย เรืองยศ รังษีโกศัย

6,527           นาง โรฮานา มามะ

5,678           นาย ฤทธิศักดิ์ พิมขวา

5,645           นาง ฤทัยรัตน รุงเรือง

6,402           นาง ฤนิดา แวอาแซ

5,088           นางสาว ลดาวัลย บือราเฮง

6,308           นางสาว ลดาวัลย รัตนพรหม

6,340           นางสาว ลลิศรา พฤติพัฒนพงศ

5,240           นางสาว ละมัย นอยสราง

5,629           นาง ลักษมี สาและ

6,347           นาง ลัดดาวัลย จงศิริกุล

6,512           นางสาว ลาตีปะ บินยูโซะ

6,975           นาง ลาตีภะ นิเดรหะ

5,306           นางสาว ลาลีณี ยูโซะ

5,400           นางสาว ลํายอง คงภักดี

5,164           นาง ลีเมาะ สาและ

5,510           นางสาว ลีฮะ สะมะแอ

6,047           นาย ลุกมัน การียอ

6,369           ลุกมัน เจะอาแซ

7,115           นาย ลุกมาน นิเลาะ

5,487           นาย ลุกมาน เร็งมา

5,440           นาย ลุกมิน บือรอเฮง

5,119           นาย ลุอี ฮาบิ

7,274           นาย เล็ก บัวชุม

5,173           นาย เลิศ สุขเตะ

6,312           นางสาว ไลลา มะลี

6,450           นางสาว ไลลา เจะอาลี

6,560           นาง วงคศิริ โมฬิ

6,276           นาย วงศกร พันมา

5,620           เด็กชาย วชาวน เกื้อคลัง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,485           นาง วธัญญา นงรัตน

6,207           นาง วนิดา สาและ

6,572           นางสาว วนิดา ตอกอ

6,149           เด็กชาย วรรณกร มากมิ่งจวน

5,063           นาง วรรณนา บูแมนิแล

5,015           นาย วรรณวิช ดานสมัคร

7,297           นางสาว วรรณวิสาข ธนานันท

5,824           นาง วรรณา บุญปถัมภ

6,016           นาง วรรณา เหมือนกู

5,738           นาง วรรณา  เจียมเจริญศักดิ์

5,132           นางสาว วรรณี มือลี

5,511           นาง วรวรรณ วรศักตยานันต

5,729           นาย วรวัฒน จันทรคง

5,984           นาง วราพร มะแซ

6,787           เด็กหญิง วราริน จันทรคง

5,764           นางสาว วริศรา หลีเหล็ม

6,956           นาย วสันต สุทธิบูรณ

6,522           นาย วัชรพล สุวรรณศรี

6,148           นาย วัชระ เจริญศิริ

7,304           นาย วัฒณา เทพสุทธิ์

5,249           นาย วัฒนา ลิขิตมานนท

6,808           นางสาว วัณนฤเมาห หวันสบูดิน

7,145           นาง วัน ตุงกวง

6,453           นางสาว วันดี ยอดดี

5,228           นางสาว วันดี สะมะแอ

6,383           นาย วันตัรมีซี ตวนดือเระ

6,281           นาย วันเตาเฟก แวดือราแม

5,270           นางสาว วันทนีย เรือนแกว

7,143           นาง วันนูรอัยนี โสภณ

5,683           นาย วันรุสลัน แวโด



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,361           เด็กชาย วันอัซฟร เจะเกาะอูเซ็ง

6,089           นางสาว วันฮัยซาน แวอาแซ

5,820           นาง วัยทนีย ชาจิตะ

6,914           นางสาว วานีดา วาจิตรกูล

5,297           นางสาว วาเนีย แมเราะยาลา

5,441           นาง วารินทร พรหมสีลาย

6,202           นางสาว วารินทร จุลเสวก

5,850           นางสาว วารุณีย วริศบวรพงศ

7,207           เด็กหญิง วาศินี คงแข็ง

5,127           นางสาว วาสนา อูแซดอเลาะ

5,718           นาง วาสนา ศิริไพรวัน

5,891           นางสาว วาสนา จันทรแกว

5,395           นาย วาสันต เจะโซะ

6,544           นางสาว วาฮีดะ ลีตี

6,651           นาย วิเฃียร บัวนวล

6,987           นาย วิชสิน วงคยะรา

6,970           นาย วิชัย สังขแกว

6,484           นาย วิชาญ ทองชาติ

5,223           นาย วิเชียร ปลื้มสําราญ

7,002           นาย วิเชียร อธิกพันธุ

6,457           นาย วิฑูร ชาจิตะ

5,377           นาย วิฑูรย เกียรติตระกูล

6,080           นาง วิทยา โสมจันทร

6,986           วิทยา ปรีศรี

6,577           นาย วิธาน จันทรอุย

7,285           วินประเสริฐ แกวบรรดาล

7,295           นาย วินัย ถาวรสุข

6,345           นาง วินา ปุย

5,862           นาย วิมล สุกใส

5,900           นาง วิมล แกงบุญธรรม



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,831           นาย วิรยุทธ มะอีซอ

6,880           นาย วิรัตน บุญจันทร

7,050           นาย วิรัตน เพชรศรี

6,974           นาย วิริยะ ศรีภูมิมาศ

6,686           นาย วิโรจน จันทบดี

5,599           นาย วิโรจน ภทราดูลย

6,351           นางสาว วิลดาณี ยูโซะ

7,160           นางสาว วิลาวรรณ ยาลี

6,417           นางสาว วิลาวัลย นนสีไพร

5,837           นางสาว วิไล สัญญาณเสนาะ

6,837           นางสาว วิไลลักษณ แทนมุข

6,810           นาง วิไลวรรณ เอนกรัตน

7,226           วิวัฒน กระจายเกียรติ

5,322           นาย วิวัฒน จํารัสศรี

5,556           นาย วิษณุ แสงทอง

5,508           นางสาว วิสัย บุญธรรม

5,780           นาย วีรชิต สุขชวย

5,477           นาย วีรพจน พัทธนินันท

7,216           นาย วีรพล บรรจงชวย

5,266           นาง วีรยา เฮ็งยามา

7,091           วีรวัฒน พิริยะเพียรพันธ

6,315           นาย วีรศักดิ์ แกวชู

7,289           นาย วีรศักดิ์ นรชาติพิทักษ

6,184           นาย วีระพล จุลก

5,962           นาย วีระยุทธ ศรีถัทธ

5,391           เด็กชาย วีลฎาณร บินสะอะ

6,092           นาย วุฒิ คํานอย

6,227           วุฒิชัย คุณแสง

6,322           นาย วุฒิชัย ดวงวงษา

6,343           นาย วุฒิพงษ สังขขาว



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,897           นางสาว วุฒิพร ศิวาธรณิศร

7,293           นางสาว แวซากียะห ยูโซะ

5,867           นาง แวซารีนา รายอคาลี

6,924           นาย แวซํารี อูมา

5,894           นาย แวซูลกิฟลี มะดาเอ็ง

5,123           เด็กชาย แวตัรมีซี มือลี

6,698           นาง แวตีเมาะ สาแม

7,298           นางสาว แวนัซเราะห วาเดร

6,242           นาย แวนูรหัสนนท แวอูมา

5,578           นางสาว แวบีหมะ แวหะมะ

5,366           นาย แวปา มะสะ

6,971           นาย แวปา วันฮุสเซนต

6,427           นางสาว แวฟาซียะ แวดอเลาะ

5,434           นาย แวมะโซฟ แตนิมะ

5,047           นาง แวยาลีฮา สุวรรณลี

5,451           นาย แวยูโซะ แวดือเระ

6,870           นางสาว แวรอฮานิง อาแด

7,101           นาย แวลุกมาน แวดอเลาะ

6,846           นาย แวเลาะห อาแซ

5,975           นางสาว แววาฮีดาห แวสะมะแอ

5,257           นาย แวสะแปอิง แวหะมะ

5,423           นาย แวสะมะแอ ดือราแม

6,317           นาย แวสะมะแอ วานิ

5,814           นาย แวสะมาแอ สาแมง

6,547           นาย แวสือแม ยูโซะ

5,382           นาย แวหะมะ ดาโอะ

5,016           นาย แวหะมัด นาแว

5,080           นาย แวอัดนัง สะนุง

5,966           นางสาว แวอัสมะ บินอูเซ็ง

5,839           นางสาว แวอัสมา แวอูเซ็ง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,437           เด็กหญิง แวอาซูรา แวดอเลาะ

5,770           นาย แวอาแซ นาแว

6,638           นางสาว แวอามีเนาะ ลีตี

5,655           นาย แวอารง สือแม

6,155           นาง แวอาวียะ นิหลง

5,367           นาย แวอุสมาน แวดือราเฮง

6,583           นาย แวฮามะ แวดอเลาะ

6,839           นาย ไววิทย วรรณรัตน

5,344           เด็กชาย ศรัณยพัชร จํารัสศรี

7,254           นาย ศราวุธ ดือราแม

6,094           นางสาว ศริญญา แสงสุริยงค

6,714           นาง ศรีนวล แมเราะ

7,264           นางสาว ศศิณีย เหล็กเพ็ชร

6,591           นาย ศักดา เจะโกะ

6,087           นางสาว ศักดิ์ชัย จํารัสกาญจน

6,392           นาย ศักดิพัต แซวอง

5,221           นาย ศักดิ์สิทธิ์ อสิกานต

6,388           นาย ศักดิ์สิทธิ์ วารีบริสุทธิ์

6,432           นาย ศักรินทร นาราวิทย

6,759           นาย ศักรินทร อนุสามัญสกุล

7,085           นาง ศัณสนีย มะรีเปน

5,924           นาง ศันสนา บํารุงการ

6,103           นาง ศันสนา บํารุงการ

6,573           นาย ศัยกร ชีวะกุล

5,536           นาง ศิราภรณ อิงพิพัฒนกุล

6,691           นางสาว ศิรินันท ทองพันชั่ง

7,214           นางสาว ศิรินารถ ทองเด็จ

7,052           นางสาว ศิริพร อับดุลมาติน

5,378           นาง ศิริพันธ เลาะยีตา

6,879           นาง ศิริรัตน ชูเจริญ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,226           ศิวะ กาญจนีย

7,208           นาย ศุภกร สุขโสภา

6,936           เด็กชาย ศุภกฤษ พึ่งตําบล

6,435           นาย ศุภชัย บัวทอง

7,198           นาย ศุภชาติ คงประเสริฐ

7,305           นาง ศุภลักษณ สําเร

6,357           นางสาว ศุภวรรณ บุญรอด

5,317           นาย ศุภสิทธิ์ ถีราวุฒิ

6,894           นาง ศุภางค อนุภัทร

6,175           เด็กหญิง ศุภิสรา ขวัญชุม

6,620           นางสาว ศูฮีร ขาเร็ง

7,103           นาย โศภณ มากคง

6,939           เด็กหญิง โศภิตา พึ่งตําบล

7,042           นางสาว โศภิษฐ ตันนิกุล

6,204           นาย สกรินทร บินยูโซะ

5,214           นาย สกรี สะนุง

6,849           นาย สกรี ยะโกะ

7,256           นาง สงกรานต เดชหามาตย

6,701           นางสาว สงัด ยอดคง

6,585           นาย สถาปตย เจริญผล

6,127           นาย สถาพร เพ็ญมาศ

6,266           นาย สถาพร สายแกว

5,259           นาง สนานี ดือเระ

5,647           นาย สมเกียรติ หนูแกว

7,010           นาย สมเกียรติ ศรีวีระพันธ

7,017           นาย สมเกียรติ แกวเกาดวง

5,399           นาย สมขาย มาเระ

6,366           นาย สมคิด รัตนมณี

5,698           นาง สมจิตร พูลทรัพย

5,754           นาง สมจิตร คงชนม



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

7,147           นาง สมใจ ตุงกวง

6,737           นาย สมชาย ลําพรหมสุข

6,425           นาย สมนึก ศรีคําขวัญ

6,761           นาย สมนึก สมัตถนาค

6,328           นาย สมนึก ลิ้มเจริญ

5,099           นาย สมพงศ ปนทองพันธุ

6,105           นาย สมพงษ โอเหรียญ

7,112           นาย สมพร ชัยชนะ

5,854           นาย สมพล ไกรนอย

5,538           นาง สมพิชญ ดวงจิตร

5,133           นาง สมพิศ ขวัญเอียด

5,475           นาย สมโภช เจนพาณิชพงศ

6,404           นาย สมโภช เพชรรัตน

6,233           นาย สมมาย เวทมาหะ

5,899           นาย สมมารถ ชูถึง

6,022           นาง สมร สุวรรณพงศ

6,282           นาง สมรา สุตี

5,480           นาง สมศรี พัทธนินันท

6,036           นางสาว สมศรี ศรีรัตน

6,623           นางสาว สมศรี แอกรัมย

5,183           นาย สมศักดิ์ บูรณพาส

6,581           นาย สมศักดิ์ มณีเพ็ร

6,903           นาย สมศักดิ์ โพธิ์ถวิล

5,560           นาย สมศักดิ์ ดอเลาะ

7,172           นาย สมหมาย สังขแกว

5,167           นาย สมัคร หมัดสอ

6,931           นาย สมัน มามะ

6,887           นาย สมาน ดอแม

7,096           นาย สมาน บือราเฮง

5,944           นาย สรัญรัฐ กีรติวิโรจนกุล



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,536           นาย สราวุธ เนื้อออน

6,789           นาง สรินที จันทรคง

6,752           นาย สฤทธิ์ แกวขอมดี

5,038           นาง สลับ เอียดนอย

5,217           นางสาว สวยบะห ดอเลาะ

5,734           นาง สวลี จารุพงศา

7,221           นาย สหพร กูลณรงค

7,049           นาย สหัส ฉิมคลาย

5,700           นาย สอบรี มะรีเปน

5,224           นางสาว สอฟยะห ดือรามะ

6,472           นางสาว สะดียะห หะยีดือเระ

5,303           นาง สะปเยาะ ดิเลาะ

5,446           นาย สะมะเเอ ยาฮายอ

5,251           นาย สะมะแอ เจะเก็ง

6,812           นาย สะมะแอ บือราเฮง

6,872           นาย สะมะแอ เจะเงาะ

7,151           นาย สะมะแอ แวอาลี

6,133           นาย สะมัน ฮะกือลิง

5,193           นาย สะรี บูแด

5,535           นาย สะรี บือราเเฮง

5,617           นางสาว สะรีฮะ หะยีสาและ

6,804           นาย สะอารี เจะอูมาร

7,288           นาย สะอูดี ดาโอะ

7,245           นาย สักรินทร จีนครัว

7,031           นาย สักรี อารง

6,792           นาย สังสิทธิ์ มุทธา

6,082           นาย สัญชัย วิเชียรมณี

5,445           นาย สัญญา อาบูบากา

5,795           นาย สัญติ มัคลาทัศน

7,086           นาย สันต พรมสร



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,689           นาย สันติ สือแม

5,008           นาย สันติ ศรีวังแกว

5,831           นาย สันติภาพ สะแลแม

6,793           นาย สับรี สามะ

6,683           นาย สัฟวาน บินมะทา

5,908           นางสาว สัมซานี มหามะ

5,516           สัมพันธ เกื้อคลัง

6,823           นาย สัสดี ยูโซะ

5,910           นาย สาธร เพ็ชรพันธ

6,672           นางสาว สานีซัน มะเซ็ง

6,625           นางสาว สาพีนะ สะอุ

6,248           นาย สามารถ ศิลาแรง

6,045           นาย สามีอุน เจะแน

5,785           นาย สายนูดิง ตะโละดิง

5,489           นาง สายสวาสดิ์ พรหมทอง

7,051           นาย สายูตี เจะสะมะแอ

6,994           นางสาว สาริศา อรัญไสว

7,193           นาง สาริศา เรืองชาตรี

5,963           นางสาว สารีนา เวาะบะ

6,928           นางสาว สารีนา เจะเซ็ง

5,286           นางสาว สารีปะ มามะ

5,956           นางสาว สารีปะ รอเซะ

5,859           นาย สารีพะ ละตากอเซ็ง

5,205           นางสาว สาลีนา ลานง

7,169           นางสาว สาลีหะ ดอเลาะ

5,699           นางสาว สาวาณี เจะเลาะ

5,865           นางสาว สาวิตรี รักดี

5,863           นาง สําเนิน ขวัญดี

5,447           นาง สําเภา โคกสีนอก

6,406           นาง สํารวย ลําพรหมแกว



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,949           นางสาว สิตีอามีเนาะ มือแยบาสอ

5,866           นาย สิทธิชัย มามะ

7,097           นาย สิทธิโชค ทองสืบ

5,717           นาย สิทธิพร ศิริไพรวัน

6,559           นาย สิรวิชญ จันทรอุย

5,686           นาง สิริพร พืชนุกูล

7,248           นาง สิริเพ็ญ รัตนนุกิจ

5,920           นาง สิริรัตน แดมะยุ

5,716           นางสาว สีตีซอปเยาะ มือแยบาสอ

6,912           เด็กหญิง สีตีนุรอัยซะ โตะเตียะ

5,998           นาง สีตีปาตีเมาะ เจะฮะ

6,023           นางสาว สีตีลินดา มามะ

6,858           นางสาว สีตีอามีเนาะ ลาเตะ

6,123           นางสาว สีตีแอเสาะ นิและ

6,758           นาง สีตีแอเสาะ เจะเมาะ

6,528           นาง สือนะ วาโด

6,219           นางสาว สือมัยนิง ลาเตะ

6,916           นาย สุก ธรรมสะโร

5,663           นาย สุกกรี เอ็มเลง

5,067           นาย สุกรี อารง

5,381           นาย สุกรี ฮูลูสาและ

6,827           นาย สุกรี ดอเลาะ

6,876           นาย สุกรี บิอซา

7,240           สุกรี อาดอละ

7,231           นาย สุกรีย เจะเตะ

6,742           นาง สุกัญญา ขุนธนูศิลป

7,081           นาง สุกัญญา เพชรสุริยา

6,938           นาง สุไกรญา นิยมเดชา

6,568           นาย สุคนธ จันทรอุย

7,003           นาง สุจิตร อาแวเลาะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,756           นางสาว สุจิน สาศรีสุข

5,953           นาง สุจิรา ชุมสุข

5,893           นางสาว สุชาดา อีเลียสะคาน

5,841           นาย สุชาติ ไกรสุวรรณ

5,916           นาย สุชาติ รัตนะ

6,005           นาย สุชาติ บัวกิ่ง

7,038           นาย สุชาติ ใจดี

7,283           นาย สุชาติ ศิลปรัตน

6,942           นางสาว สุชินี รังสิมาวงศ

7,250           นาง สุชินี สุขสบาย

5,098           เด็กหญิง สุณีเดีย ตีมุง

7,022           นางสาว สุณีตา เจะซือแม

6,390           นางสาว สุณีย มะโซ

5,435           นางสาว สุดา เจะมามะ

6,257           นาง สุดา นงรัตน

5,528           สุดาภรณ ถิรเศรษฐ

5,163           นาง สุดารัตน เกาเอี้ยน

6,488           สุดาวรรณ เรืองพุทธ

6,496           นาย สุทธิกิจ เปรมปรีดี

7,061           นาง สุทธิดา สามะ

6,985           นาย สุทธิพงษ พุฒิไพโรจน

7,269           นาย สุทธิพงษ บินเจะมุ

6,051           เด็กชาย สุทธิภัทร บุญมาศ

6,027           นาย สุทธิศักดิ์ สุวรรณพงษ

6,234           นาย สุทธิศักดิ์ ศรีรัตน

5,319           นาย สุทันทิพย พงษทองเมือง

5,137           นาย สุทา เทพทอง

5,819           นาย สุเทพ ศิลามหาฤกษ

6,838           นางสาว สุธัญยาภรณ ติ้งจันทร

7,276           นางสาว สุธิศา เลิศลบ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,294           นาง สุนทรี เจะมุ

6,141           นาย สุนันท ลอยโพยม

6,300           นางสาว สุนิษา ทองแกว

5,476           นาง สุนิสา สุรีย

5,788           นางสาว สุไบดะ มะแยะ

5,203           นาง สุปาณี สิริพร

6,107           นาย สุพจน ขานโบ

5,721           นาง สุพร ทองออน

5,484           นางสาว สุพรทิพย เชื้อชวยบํารุงกุล

5,003           นางสาว สุพัตรา ภูมิประเสริฐ

7,071           นาง สุพัตรา วิทูรวรากร

7,130           นางสาว สุพัตรา  สรประสิทธิ์

5,688           นาง สุพิชฌาย ถิรพุทธิ์เอกภพ

6,764           นาย สุพิพัฒน สะดีเยาะ

6,692           นาย สุฟเฟยน บินมะทา

6,104           เด็กชาย สุภศิณ ขานโบ

5,095           นางสาว สุภาวดี ชุมมิคสา

5,958           นางสาว สุภาวดี มนีโชติ

6,570           นาง สุภาวดี อรรคฮาด

7,047           นางสาว สุภาวดี ใจหาว

7,299           นางสาว สุภาวดี มณีโชติ

5,353           นาง สุภิญญา ปกษีรักษ

5,793           นาย สุเมธ มูลพา

6,977           นาย สุเมศ ศรีชู

5,609           นาย สุรชัย สาและ

6,303           นาย สุรชัย มะ

7,083           นาย สุรเดช มะรีเปน

6,988           นาย สุรพงษ ชาติสุทธิ์

7,257           นาย สุรศักดิ์ อุทัยเลิศ

6,411           นาย สุระพงษ ประภาสะโนบล



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,912           นาย สุระศักดิ์ สังเกิด

7,088           นางสาว สุรัยดา มะหมัด

6,529           นางสาว สุราณี เจะยิ

5,083           นางสาว สุรายา หะยีเจะแว

5,052           นาย สุรินทร สามานุง

5,805           นาย สุริยา สะมะแอ

6,192           นางสาว สุริยา ดอเลาะ

5,422           นางสาว สุรีย บินมะนุห

5,746           นางสาว สุรียานี สาเมาะ

5,370           นางสาว สุไรยา ซาจิ

7,065           นาย สุฤทธิ์ ถมเล็ก

5,703           นางสาว สุลฟา แซลีมา

6,311           นางสาว สุลักขณา ตาแกว

6,640           นาย สุลัยมาน  บินยูโซะ

5,385           นาย สุไลมาน เจะสุ

6,026           นาย สุไลมาน นราสกุล

6,112           นาย สุไลมาน มะละแซ

7,146           นาง สุวพิน ดุงกอง

6,462           นาย สุวมิตร ดินแดง

6,813           นาย สุวรรณ วงษสําราญ

7,090           นางสาว สุวรรณา แกวกุล

7,161           นาย สุวิจักขณ จันทรแกว

5,978           นางสาว สุฮัยลา บินอูเซ็ง

6,223           นางสาว สุไฮณีย เจะนุ

6,446           นาง สุไฮนี ลาเตะ

7,109           นาย สุไฮมี ราซิ

6,371           นางสาว สุไฮลา บินมะนอร

5,416           นาย สูดิง มะโระกุนุง

5,347           นางสาว สูไบดะห  มูโยะ

6,384           นาย สูรียา ยูโซะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,333           นาย สูลดี นิมะ

6,287           นางสาว สูอิดะ เจะสนิ

5,049           นางสาว สูไฮบะห  รูเยียระ

5,314           นาย สูไฮมิง ยายอ

5,275           นาง เสงี่ยม สิงหบุญโญ

6,628           นาย เสถียร มีศรี

5,184           นาง เสน วัฒนสิน

6,012           นาย เสนห คงจันทร

5,491           นาง เสรี ไชยยาว

6,592           นางสาว เสาวณีย สะแลแม

6,057           นางสาว เสาวณีย เจะมะ

6,966           นางสาว เสาวนิต ละมุล

6,520           นางสาว เสาวนีย นิลพรหม

6,254           นาย แสน ทองคําโพง

6,318           นางสาว โสรยาวตี อารีเลิศ

6,538           นางสาว ใสนะห หะยีสาและ

5,737           นางสาว หทัย ทองคุปต

6,725           นางสาว หทัยรัตน มะตาเฮ

6,203           นางสาว หมะกลิโซม หะยีปะดอ

6,671           นาง หมะกีรอซง อาแว

5,501           นางสาว หฤทัย อุดมวัฒนเจริญ

6,039           นาย หฤษฎ มาหะมะ

5,181           นางสาว หัสมีนี อีแม

7,070           นาย หารง หมะมูดอ

5,155           นาย อดินันท แสนสระ

6,245           นาย อดินันท อิแต

6,946           นาย อดิศร สะบูโด

5,113           นาย อดุลชัย มีนา

5,235           นาย อดุลย บลูกาลาเตะ

5,022           นาย อดุลยวิทย แวอุเซ็ง



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,472           นาย อธิการ ลีตี

5,673           นางสาว อธิษฐาน พิมขวา

5,823           นาง อนงนาฎ โทสิทธิ์

5,019           นาย อนันต มาลีวัด

5,288           นาย อนันต กาเดร

5,574           นาย อนันต ศาสนโยธิน

6,077           นาย อนันต เจะหลง

6,124           นาย อนันต แสงชาตรี

7,218           นาย อนันต หมวกสกุล

6,841           นาย อนิส เจะเหาะ

5,534           นาย อนุชา เบญญาศุภเจริญ

5,589           นาย อนุชา สุรณัฐกุล

5,776           นาย อนุชา ยะโกะ

5,877           นาย อนุชิต เซะ

5,779           นาย อนุพงศ สาและ

7,258           นาย อนุวา มะนุ

6,481           นางสาว อนุศราห ตาเยะ

5,329           อนุสรณ แกวยศกุล

6,246           นาย อนุสรณ กุโหน

6,346           นาย อบูนูฟยล มาหะ

5,109           นาย อพันดี เจะเด็ง

5,380           เด็กหญิง อภิชญา ชูขาว

5,039           นาย อภิชาติ มาหะมะ

5,264           นาย อภิชาติ ขาวสุริจันทร

5,701           นาย อภิชาติ แมเราะ

6,440           นาย อภิชาติ ขะหมิมะ

6,199           นางสาว อภิญญา แซลิ่ม

5,611           นาย อภิวัชร เกื้อคลัง

5,720           นาย อภิสิทธิ์ คงชนม

6,716           นาย อมร แสงจันทร



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,229           นาย อยุธยา พุฒวัจน

6,534           นางสาว อรกฤต การสารี

6,445           นาง อรทัย เภาอินทร

6,549           นางสาว อรทัย ชีวะกุล

6,256           นางสาว อรไท ทองงาม

5,050           นางสาว อรพิน สวางกิจวัฒนา

6,561           นาย อรพินท อินทนนท

5,351           นาย อรรณพ แดงเพ็ง

5,583           นาย อรรถพล ฮิ่นเซง

6,636           นาย อรรถพล  เตะ

5,006           นาง อรวรรณ ศิราพรรณ

5,500           นางสาว อรวรรณ มามะ

5,142           นาง อรสา ธัญวงษ

7,055           นาง อรอนงค วรรณสกล

6,533           นางสาว อรอุมา ไชยลักษณ

5,782           นาง อรัญญานี สาแยตือปะ

6,543           นางสาว อริยา แมเตะ

5,411           นางสาว อริสา มะแซ

5,315           นาง อรุณ แซตั้ง

6,157           นาย อรุณ ลาเตะ

6,258           นาย อรุณ บินกาเซ็ม

7,056           นาย อรุณ อายาริฮา

5,291           นางสาว อรุณศรี พระบาลี

7,251           นางสาว อรุณี วรพงศา

5,097           นาย อลัฟ อาแวจู

7,170           นาง ออมสิน หะยีเซ็ง

6,844           นางสาว ออย สวนจันทร

5,255           นางสาว ออย ประจักษสุนทร

5,495           นาย อะหหมัด แวอายี

5,438           นาย อักบาร ดอเลาะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,096           นาย อัครเดช ติณเวส

5,410           นาย อัครเดช ธํารงทรัพย

5,719           นาย อัครินทร รัตนโกสัย

6,008           นาง อังสนา แซมิง

5,642           นาย อัจฉรีย ยีตา

6,518           นางสาว อัชมา เจะสือนิ

5,210           นางสาว อัชลีนา เจะหะมะ

7,267           นาง อัซมาวาตี วงศอัครวินท

5,178           นาย อัซมี อาแซ

6,580           เด็กชาย อัซมี นิเลาะ

7,246           นางสาว อัซมี บาเห็ง

6,117           นางสาว อัซรอฟน เปาะจิ

6,900           นาง อัญชรา ยะโกะ

6,836           อัญรินทร จันทรทอง

5,784           เด็กชาย อัฏดีน สาและ

5,207           เด็กชาย อัฏฟาน มามะ

6,622           เด็กชาย อัฐสรี จันเสวี

6,857           นาย อัดนัน เจะมุ

6,414           นางสาว อันดีรา อับดุลเลาะ

6,722           นาย อันรอ เจะอาแว

5,334           นาย อันวา ยามีแล

5,708           นาย อันวา ดาโอะ

5,470           นาย อับซาน สาหะ

5,421           นาย อับดุลกอเดร บือราเฮง

5,969           นาย อับดุลกอเดร เตะแต

5,781           นาย อับดุลกายี สะอะ

5,051           นาย อับดุลการิม หะยีอาแวบือซา

6,174           นาย อับดุลการิม สะมาแอ

6,803           นาย อับดุลการี บากา

6,243           นาย อับดุลการีม หะแว



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,272           นาย อับดุลฆอนีย กะดะแซ

5,318           นาย อับดุลซอมิน หามะ

7,098           นาย อับดุลดอเละ ยูนุ

6,867           นาย อับดุลตอเละ ตีมุง

7,114           นาย อับดุลนาเซ อาบู

5,871           นาย อับดุลบารี มะสาแม

5,092           นาย อับดุลปาตะ มะเย็ง

6,130           นาย อับดุลปาตะ โซะแซ

6,555           นาย อับดุลฟตตะห ตานีเห็ง

7,281           นาย อับดุลฟาตะห หะยีแวสะมะแอ

6,063           เด็กชาย อับดุลมนัส วาเฮง

6,222           นาย อับดุลมานาพ ราคุ

5,983           เด็กชาย อับดุลมุฮซิน บือราเฮ็ง

5,570           นาย อับดุลรอซะ ดอเลาะ

5,160           นาย อับดุลรอพา กะจิ

5,952           นาย อับดุลรอมัน เจะสะนิ

6,314           นาย อับดุลรอมัน ดอเลาะ

7,273           นาย อับดุลรอมัน ยะมะ

5,189           นาย อับดุลรอแม มะสูละ

5,794           นาย อับดุลรอแม สะอิสะ

5,657           นาย อับดุลรอหมาน แวมามะ

5,542           นาย อับดุลรอฮิม มามะ

5,921           นาย อับดุลรอฮิม ดอเลาะ

6,498           นาย อับดุลรอฮิม วอลี

5,345           นาย อับดุลเราะหมาน ตาสามา

5,715           เด็กชาย อับดุลเราะหมาน สารีกะ

7,075           นาย อับดุลลายิ เจะคอ

5,454           นาย อับดุลลาอารีต เบ็ญโสะ

7,084           นาย อับดุลเลาะ กูทาย

6,645           นาย อับดุลเลาะ ดามะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,042           นาย อับดุลเลาะ สะอะ

5,740           นาย อับดุลเลาะ บินสุหลง

6,187           นาย อับดุลเลาะ ดอคอแย

6,265           นาย อับดุลเลาะ อามะ

6,270           นาย อับดุลเลาะ ยูโซะ

6,521           นาย อับดุลเลาะ โตะอีแม

6,553           นาย อับดุลเลาะ กูโน

6,964           นาย อับดุลเลาะ เปาะหนิ

5,724           นาย อับดุลเลาะ สาเอาะ

6,138           นาย อับดุลเลาะ เจะเตะ

6,197           นาย อับดุลเลาะ สือนิเจะเก

6,433           นาย อับดุลเลาะ สาเมาะ

7,141           นาย อับดุลเลาะ ซิ

5,598           นาย อับดุลเลาะ  ตานลอเซ็ง

5,632           นาย อับดุลวะฮฮาบ ยูโซะ

5,032           นาย อับดุลอาซิ มะสูดิง

5,467           นาย อับดุลฮากีม สามะดอหะแม

6,873           นาย อับดุลฮาดี แวสะแม

6,514           เด็กชาย อับดุลฮานีฟ ยูโซะ

5,026           นาย อับดุลฮาเลง มะลา

6,541           นาย อับดุลฮาเลม ฮสมิ

6,980           นาย อับดุลฮาเล็ม หะมะ

5,147           เด็กชาย อัฟฎอล สะอะ

6,268           เด็กชาย อัฟฎอล บินสาฮะ

5,354           เด็กชาย อัฟดารณ ดาโอะ

5,360           เด็กหญิง อัฟนัน บูละ

5,265           เด็กหญิง อัฟนาน กาเดร

5,904           นาย อัฟฟาน เจะมะ

6,819           เด็กชาย อัฟรัณ โซะกุนิง

5,569           เด็กชาย อัมซาร เจะแต



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,641           นางสาว อัมณี อายิ

6,099           นางสาว อัมพร ไตรรัตน

5,630           นาย อัมรัน เจะโซะ

5,902           นาย อัมรัน อับดุลเลาะแม

6,338           นาย อัมรัน ลาเตะ

6,263           นาย อัมราน ยามา

5,934           นาย อัมรี อาแวบือซา

5,982           นาย อัมรี โตะแมะ

6,073           นาย อัยการ เจะซอ

5,608           นาย อัรพันธ  สนิ

6,624           เด็กชาย อัลตัฟ เลาะเมาะ

6,367           นาย อัลนัล เจะบือราเฮ็ม

7,282           นางสาว อัลฟาดีละห สาอิ

5,060           นางสาว อัลฟารา หะยีอาแวบือซา

6,304           นาย อัลวี สาหะ

6,079           นาย อัลอาตัสรี สะอิ

5,150           นาย อัลอารม มะเกะ

5,573           นาย อัลอิมรอน ปาเนาะ

5,507           เด็กชาย อัลฮัม มะมิง

6,489           นาย อัศวัน พฤฒิพัฒนพงศ

6,190           นาง อัสนีซา สาแม

5,107           นางสาว อัสมะ เจะมามะ

7,015           นางสาว อัสมะ สะอะ

5,174           นางสาว อัสมะห บาโด

5,903           นางสาว อัสมะห การะซา

5,607           นาย อัสมาน แลเมาะ

6,344           นาย อัสมาน เหะลี

6,037           นางสาว อัสมานี สะอะ

5,796           นางสาว อัสมาร สุยี

5,018           นางสาว อัสมาส หะยีอาแวบือซา



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

6,566           นาย อัสมิง สะอิ

6,169           นาย อัสมิน เปาะแม

5,054           เด็กหญิง อัสมิฮาน เจะเลาะ

5,070           นางสาว อัสมีรา ยาซิงห

6,940           นาย อัสมีรี แวเด็ง

7,232           นางสาว อัสลีฮา สามานุง

5,579           นาย อัสวรรณ เจะเลาะ

5,585           นางสาว อัสวาณี เจะเฮ็ง

6,617           นาง อัสวาณีย มะมิง

5,379           นาย อัสวาดี แมเราะ

5,685           นางสาว อัสวานา เราะสู

6,595           เด็กชาย อัฮมัดอัลฟาฎีล ลาเตะ

6,815           เด็กหญิง อากิฟณัน โซะกุนิง

6,601           นาย อาซัน เฮ็งมะนีลอ

5,639           นาย อาซาหา สะมาแอ

6,170           นาย อาซิ เจ็ะมะ

5,549           นาย อาซิดิง หะยีอาแว

7,252           นาย อาซิย บินมะดือเระ

5,803           นางสาว อาซีเกน ณ รังษี

5,991           นางสาว อาซีซะห พรหมเพศ

6,784           เด็กชาย อาซีซัน เซะ

5,158           นางสาว อาซียะ สาและ

6,048           นางสาว อาซียะ ดาโอะ

6,611           นางสาว อาซียะ หะยีดอแม

7,008           นางสาว อาซียะห มะซือนิ

5,532           อาซียัน สาแม

6,474           นาง อาซีเยาะ มาหะมะรอปเยาะ

5,061           นาง อาซีสะ หะยีนิเลาะ

5,465           เด็กหญิง อาซือมะห บูละ

6,021           นาย อาซือมัน บาโด



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,424           นางสาว อาซูรา รีเด็ง

6,375           อาซูวัน ตาเฮ

5,138           นาย อาเซฟ อับดุลเลาะ

6,140           นาย อาดัม เปาะเซ็ง

6,706           นาย อาดานา เสะแม

6,006           นาย อาดือนัน ดามะ

5,464           นาย อาดือนันต อูมา

5,374           นาย อาดือนา หะยีบีดิง

6,779           นาง อาทิตบา พลเพ็ชร

6,687           นาย อานนท แกวสุข

5,001           นาย อานัส อูเซ็ง

5,404           นาย อานัส แมเราะ

5,682           เด็กหญิง อานาตาซา แมกอง

5,059           เด็กหญิง อานิสรีน นิแม

5,313           นางสาว อานี แวมะ

5,564           นางสาว อานีซะ ยูโซะ

5,550           นางสาว อานีซา แวอาแซ

5,254           นางสาว อานีตา ยูโซะ

7,186           นางสาว อานีตา สามามะ

5,644           นาย อาบัส อาลี

5,846           นาย อาบีดิน เจะเด็ง

6,587           นาย อาบีเด็ง เจะโดสามะ

6,721           นางสาว อาบีเดาะ สาแม

5,262           นาย อาบูซูเปยน ดือราแมง

5,981           นาย อาบูเด็ง มะยูโซะ

6,929           นาย อาบูรฮัง เซงสะตู

6,213           เด็กชาย อาบูฮารีส  วาจิ

7,119           นาย อาปนดี ดือเระ

6,334           อาพันดี มะนุ

6,673           นาย อาฟานดี ดอเลาะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,594           นางสาว อาฟาฟ ดาโอะ

7,011           นางสาว อาฟฟะห กูโน

7,168           นางสาว อาฟยะห ยูโซะ

5,087           นาย อาแฟนดี เจะอาแซ

6,700           นาย อาแฟนดี ยูโซะ

5,122           นางสาว อาภารัตย เจะแว

5,118           นางสาว อามาณี ดอมะมิง

6,408           เด็กหญิง อามาติลละห อีซอ

5,141           นางสาว อามานี หะมะ

5,373           นางสาว อามานี ดอเลาะ

6,902           นางสาว อามานี มะซิมา

5,494           นางสาว อามาล สะอิ

6,998           นางสาว อามาลีนา ตาเยะ

5,917           นางสาว อามินตรา แยแล

5,064           เด็กชาย อามีน นิแม

5,506           นาย อามีน กาจิ

5,527           นาย อามีน ดือเระ

5,555           นางสาว อามีเนาะ มะดีเยาะ

6,439           นาง อามีเราะห บอเถาะ

5,232           นาย อายือมิง มูดอ

6,236           นาย อายุ บือราเฮง

6,028           นาย อายุบ รอมะซา

7,183           นาย อารง ฮาแว

6,178           นาย อารงค เจะมะ

5,986           นาย อารซู ดอเลาะ

5,512           อารพรรณ สารีกะ

6,297           นาย อารพา อาบู

5,171           นางสาว อารมรินทร พรหมพูล

6,796           นางสาว อารยา อัลยุฟรี

6,961           นางสาว อารยา ตั้งมั่น



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,537           อารสรีย เจะโซะ

5,937           นาย อารอฟต เจะซู

7,291           นาง อาราดา ดือราซอบาตู

6,002           นางสาว อารานี รือสะ

6,630           เด็กชาย อาริฟ สือนิ

6,634           เด็กชาย อาริฟ สือนิ

6,185           นาย อาริส เจะเตะ

6,040           นาย อารี ยะโกะ

6,647           นาย อารี มามะ

6,972           นาง อารี สังขแกว

6,031           นางสาว อารีนิง สือนิ

5,024           เด็กชาย อารีฟ นิแม

5,268           นาย อารีฟ เปาะซา

6,160           นาย อารีฟ เจะอาแว

6,618           เด็กชาย อารีฟ สะอิ

7,028           นาย อารีฟ มูนะ

7,158           นาง อารีย จันทรคง

6,726           นาย อารีส อภิชาติ

5,252           นาย อาเระห สะอิ

5,602           นาย อาลัง บินแวหะมะ

6,237           นาย อาลัน สะมะแอ

5,111           นางสาว อาลาวียะห บินเตะ

5,443           นางสาว อาลิยา กูดุส

5,114           นาย อาลี อียง

5,844           นาย อาลีซัน เจะมุ

6,508           นางสาว อาลีซา อาแว

5,603           นางสาว อาลีดะ มะลี

5,226           นาย อาลียะ มามะ

6,578           นาย อาลียะ เจะมูดอ

5,332           นาย อาแว แม



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,581           นาย อาแว เจะและ

5,761           นาย อาแว ซีกะจิ

6,154           นาย อาแว มะเซ็ง

6,299           นาย อาแว สะบาแว

6,316           นาย อาแว อาลี

6,551           นาย อาแว ปาเระลีมอ

6,582           นาย อาแว แวสะนิ

6,775           นาย อาแว มามะ

7,191           นาย อาแว สะแลแม

6,436           นางสาว อาสนีดา วาเด็ง

6,848           นางสาว อาสรีนา ดาโอะ

7,118           นาย อาสะแม็ง สะรี

5,774           นาย อาสือมัน เจะอาแว

5,800           นาย อาหมัด บากา

7,301           นาย อาหมัดตอบิบ บินดอเลาะ

5,237           นาย อาหะมะ ลาเตะ

5,408           นาย อาหะมะ โดมูซอ

5,968           นาย อาหะมะ ฮามิ

6,341           นาย อาหะมะ เฮงสาแม

5,033           นาย อาหามะ มะเกะ

5,463           นาย อาหามะ มะเซ็ง

5,778           นาย อาหามะ ยูโซะ

6,558           นาย อาหามะ ยือลาแป

6,843           นาย อาหามะ ดาแม

7,188           นาย อาหามะนาเซร ดาหามะ

5,505           นางสาว อาแอเสาะ สะทะแอ

5,407           นาย อาฮัมมัด บูงออีซา

6,422           นาย อาฮามะ เจาะตูแก

5,415           นาย อาฮาหมัด บูกุ

6,143           นาย อํานาจ ทองคุปต



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,732           นางสาว อําไพพร นาคแกว

6,470           นาง อําไพวรรณ เสารศรีออน

6,078           นาง อําภา ชูถึง

5,130           นาย อํามาดร มะรง

6,379           อํารัน เปาะมะ

7,057           นาย อําราญ สมัยวิทยาวงศ

6,824           นาย อิกรอม ดอเลาะ

5,565           นาย อิควาน เบญบาซิฏ

7,133           นาย อิดรูซ เฮาะสนิ

5,110           นาย อิดเรส บือซา

6,302           นาย อิดศร หมวดแดหวา

6,733           นางสาว อินธิรา ยีดิง

5,389           นางสาว อินอาม เจะโซะ

5,497           นางสาว อิบตีซัน ดือเระ

5,710           นาย อิบรอฮิม ตาเฮ

5,769           นาย อิบรอฮิม ดาแม

6,590           นาย อิบรอเฮง มะแซ

6,901           นาย อิบรอเฮม แวฮามะ

5,369           นาย อิบรอเฮ็ม แวฮูลู

6,730           นาย อิบรอเฮ็ม เปาะแฉะ

5,030           นาย อิบรัม สะมะแอ

6,490           เด็กหญิง อิฟติกาน บอเถาะ

6,699           เด็กชาย อิฟเราซัน เจะอาแว

6,869           นางสาว อิมตินาน ยูโซะ

6,217           เด็กชาย อิมรอง เจะเตะ

5,192           เด็กชาย อิรฟาน ตาละตา

6,598           นาย อิรฟาน วาเด็ง

7,173           นาย อิลฮัม มะดาโอะ

6,349           นางสาว อิศกัณฎา เจะบือราเฮง

6,247           นาย อิศรา จันทะกระยอม



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,648           นาย อิสฟาฮาน ศรีแสง

6,313           นาย อิสมะเเอ วาราวอ

6,055           เด็กชาย อิสมะแอ มาโมง

6,989           นาย อิสมะแอ ตอบา

5,457           นาย อิสมัน ละเลง

6,865           นาย อิสมาดี มะเซ็ง

5,041           นาย อิสมาแอ มามะ

5,057           นาย อิสมาแอ ละเจ็ะแล

5,082           นาย อิสมาแอ เจ็ะหะ

5,272           นาย อิสมาแอ สาและ

5,398           นาย อิสมาแอ แดเมาะเล็ง

5,646           นาย อิสมาแอ ตาเยบ

6,274           นาย อิสมาแอ มีดูละ

6,360           นาย อิสมาแอ ดีเยาะ

6,832           นาย อิสมาแอ เวาะมะ

5,017           นาย อิสมาแอล ซาโยะ

5,909           นาย อิสระ ไชยแดง

6,487           เด็กหญิง อิหติฌาม บอเถาะ

5,571           นาย อีบอรอเฮง เจะเงาะ

7,023           เด็กชาย อีบาดุรรอฮมาน ดอเลาะ

5,128           นางสาว อีฟตีซัน หะมะ

5,390           นาย อีรฟต แซมาลี

5,926           อีลยาส มาหามะ

5,284           นาย อีลฮาม อูมะ

6,283           นาย อุซมาน โสภาพันธ

5,062           นาย อุดม มะเลาะ

5,656           นาย อุดม วงศไพศาล

6,084           นาย อุดม สุวรรณโชติ

6,798           อุดม สมประสงค

6,165           นาย อุทัย หมวดเพชร



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

7,209           นางสาว อุทัย ขวัญแกว

6,193           นาง อุทัยพร นาวี

5,260           นางสาว อุทิมพร ทองบุญเรือง

5,227           นาง อุไร พึ่งชู

6,708           นางสาว อุไร จันทรพริ้ม

6,834           อุไรวรรณ จันอยู

7,134           เด็กหญิง อุษามณี แวมูซอ

5,759           นาย อุสมัน มะรือเสาะ

6,101           นาย อุสมัน สาและ

7,229           นาย อุสมาน เจะมามะ

5,269           นาย อุสมาน ยะโกะ

5,514           นาย อุสมาน หะยีเจะหลง

5,842           นาย อุสมาน บือซา

6,088           นาย อุสมาน รอแปอิง

6,251           นาย อุสมาน เจะแล

6,412           นาย อุสมาน กูโน

6,776           นาย อุสมาน ปูเตะ

7,006           นาย อุสมาน จามะ

7,278           นาย อุสมาน หะยีมะยี

6,076           นาย อูสือรีย วาเฮง

5,836           นาย เอกกร มาตรชัยกูล

5,258           นาย เอกชัย คงประพันธ

6,904           นางสาว เอมอร ศรีวิเชียร

5,849           นาย เอาตัด มะแซ

6,963           นาง เอื้อมพร ทาวพันแดง

6,305           นาย แอนซอรี อาลี

5,073           เด็กหญิง ไอนา นิแม

5,115           นาง ฮะซีซะ สะโต

7,005           นางสาว ฮันตีสะ ดอแม็ง

6,883           ฮับบูเลาะห หะยีสาแลแม



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,567           นาย ฮัมดี หะยีซำซูดิน 
5,468           นาย ฮัมดัน ยูโซะ

5,471           นาย ฮัมดัน มานะ

6,071           นาย ฮัมดัน ฮาแว

6,503           นาย ฮัมดัน มะระ

6,890           นาย ฮัมดัม ดือรามะ

5,011           นาย ฮัมดาน โวะ

5,242           นาย ฮัมดี นิแม

5,825           นาย ฮัมดี เปาะสาอุ

6,666           นาย ฮัมดี อาบูหลง

5,777           นาง ฮัยดง นิซาแย

6,920           นางสาว ฮัลยา อามิง

6,415           นางสาว ฮัสมะห สาละ

6,353           นาย ฮาซัน ยานา

7,203           นาย ฮาซัน มาหะมะ

5,914           นาย ฮาซานัน บูกุ

5,905           นาง ฮาซามินทร สากิกา

5,371           นางสาว ฮาซามี ยีแลมะ

5,420           นางสาว ฮาซารมี ดือรานิง

7,166           นางสาว ฮาซียะห มะกะจิ

7,099           นางสาว ฮาซือนะ ยามาสาเระ

6,210           นาย ฮาเซ็ง อาแวบือซา

6,713           นาย ฮาเซ็ง สาตาลา

6,398           นาย ฮาแซ ลิอีลา

6,324           นาย ฮาดี ดอนิแม

7,296           นาง ฮานานี เจะอุบง

6,179           นาย ฮานีฟ ยูโซะ

5,649           นาย ฮาไน อาแซ

6,668           นางสาว ฮาบีเบาะ ยูโซะ

5,231           นางสาว ฮาปยะ ปุเตะ



ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 5,001 - 7,306

5,305           นาย ฮาฟต บือราเฮง

6,482           นาย ฮาฟส มูซอ

7,058           ฮาฟส บิลลาโละ

6,049           นาย ฮาฟซัน อาลี

6,238           นาย ฮาฟซัน มะ

6,545           นางสาว ฮามีดะ ดิง

5,634           นางสาว ฮามีดะห ดือราแม

5,623           นางสาว ฮามีดะห ดีซีกอ

7,018           ฮามีดะห  แกวเกาดวง

6,010           นางสาว ฮามีเนาะ มะยูโซะ

5,177           นางสาว ฮายาตี มามะ

6,596           นาย ฮารนด ซูดิง

6,430           นาย ฮารอฟ เดนชีวา

7,076           นาย ฮาริซ จะแนะ

6,542           นางสาว ฮาลาตี อูมา

7,225           ฮาลีมิน นาเงาะ

6,396           นาง ฮาลีเมาะ นุยสมัน

6,386           นาง ฮาลีเมาะ นุยสมัน

5,144           นาง ฮาลือมอ ฮาบิ

5,627           นาย ฮาลูซี บือซา

5,273           นาย ฮาแว สนิ

5,357           นาย ฮาแว มะยูโซะ

6,499           นาย ฮาสิอมิง มะยะโกะ

6,818           นาย ฮูซัยฟ เจะโด

5,757           นาย ฮูซามมุดดีน ดอเลาะ

5,134           นางสาว ฮูไมเราะห มะสาแม
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