
ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 3,998                นาย Afandee Che-woh

2 3,712                นาย Chacrit Ngeonsanga

3 4,011                นาย Khor teck koon

4 4,002                นาย koh ah soon

5 4,017                นาย KOH AH SOON

6 4,009                นาย koh boon keong

7 4,007                นาย koh cheng moh

8 4,008                นาย koh cheng cheng

9 4,012                นาย koh guan thuar

10 4,004                นาย koh soon kai

11 4,423                นาย MOHD  AZZROL IZZA

12 243                  นาย Mr.Siri Sitanabunyakit

13 3,595                นาย SUTHEP SATITBURANA

14 4,655                นาย Tint Lwin

15 4,010                นาย wee han seong

16 2,068                นาง กชกร จันทรแดง

17 2,899                นางสาว กชกานต เลขะกุล

18 3,106                เด็กหญิง กชนันท บูระพันธ

19 4,645                นางสาว กชพรรณ กฤตวรพงศภัค

20 512                  นาง กนกทิพย พวงสิงห

21 703                  นางสาว กนกพร หมันเส็น

22 2,988                นาย กนกพล แจมกระจาง

23 3,761                นาง กนกรส แสงสุวรรณ

24 2,472                นาง กนกวรรณ มุทะธากุล

25 3,481                นางสาว กนกวรรณ อํานวยพาณิชย

26 1,882                นาย กมล เมงอําพัน

27 4,385                นาย กมล ศิริรักษ

28 4,856                นาย กมล รัตนสมาหาร

29 3,243                นาย กมล จุลเทพ    

30 855                  นางสาว กมลทิพย หลีเจริญ

31 4,039                นางสาว กมลธร ธนบํารุงกูล

32 2,148                นางสาว กมลเนตร อับดุลลาห

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

33 874                  นางสาว กมลรัตน เจะเกาะอูเซ็ง

34 4,191                เด็กหญิง กมลรัตน สอนสีดา

35 4,379                นาง กมลรัตน พรหมภักดี

36 2,569                นาง กมลวรรณ อินเอิบ

37 4,868                นางสาว กรณฑิมา จุทอง

38 4,259                นาง กรณิศ สุขการ

39 1,151                นาย กรพัฒน วรรณสกล

40 453                  นาง กรรณพัชร อณุภาบุณยวัทน

41 3,110                นางสาว กรรณิกา แกวดุก

42 272                  นางสาว กรรณิการ หลีเจริญ

43 3,460                นาง กรฤนันท เรืองหนู

44 4,981                นางสาว กรวิกา จําลองลักษณ

45 948                  นาย กริช นอยผา

46 530                  นาย กรียา เตะตานี

47 3,472                นางสาว กฤติญาดา พรหมแกว

48 80                    นาย กฤษฎา สุขสบาย

49 167                  นาย กฤษฏา แวมะ

50 4,637                นาย กฤษฏานนท ดะหยี

51 1,884                นาง กฤษณา จํารูญศิลป

52 1,412                นาย กฤษณุ แสงอรุณ

53 1,896                นาย กฤษดินทร ฮะยีดาโอะ

54 1,329                นาย กฤษนันทน จันทรสงค

55 104                  นาย กฤษพัฒน ลีลาศจิรวัฒน

56 1,648                นาย กฤษฤทธิ์ อุดมลาภเจริญกิจ

57 3,841                นาง กลอยใจ วงศชัยศรี

58 525                  นาย กลา ทองสืบ

59 115                  นาย กลิ่น เภาพงศ

60 1,915                นางสาว กลือซง แวบือซา

61 1,891                นาย กวิน หมาดทัศนัย

62 3,585                เด็กหญิง กวินทรา พันทนาคง

63 194                  เด็กชาย กวินศิษฎ นราอวิรุทธ

64 2,101                นางสาว กษมา เตเอียดหยอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

65 3,651                นาย กษมา แกวขาว

66 597                  นาย กษิดิ์เดช พิกุลทอง

67 448                  นาย กสิณ เรืองศรี

68 1,662                เด็กชาย กองกนก อุดมลาภเจริญกิจ

69 1,470                เด็กชาย กองภพ มากจงดี

70 1,613                นาย กอเฉ็ม เพ็งเทพ

71 1,596                นาย กอเซ็ง เจะแม

72 484                  นาง กอติมะ จันทรหอม

73 188                  นาย กอพงษ โกมลรัตน

74 2,006                นาย กอรี มูลา

75 679                  นาย กอรียา วามะ

76 3,858                นาย กอรีอะห ลาเตะ

77 385                  นาย กอลีดี แม

78 2,514                นาย กอสัน สุทธิพันธ

79 2,169                นาย กัซฟ ดอแม

80 247                  นางสาว กัญญาณัฎฐ พรหมจุล

81 3,121                นาย กัณฑเอนก สวีวงศ

82 1,993                นางสาว กัณทิมา ยูโซะ

83 1,783                นาง กัตติกา จันทภาโส

84 2,021                เด็กชาย กันตดนัย ขวัญคํา

85 1,771                เด็กชาย กันตพงศ สุวรรณรัตน

86 4,626                นาง กันตรัตน รามาส

87 2,829                นาย กันตวิชญ จิใจ

88 2,890                นางสาว กันยา ทองจันทร

89 950                  นางสาว กันยารัตน เกษกุล

90 547                  นาง กันหา คําเงิน

91 4,312                นางสาว กัลญาณี เรืองสุวรรณ

92 372                  นาง กัลยา มณีโชติ

93 2,518                นาง กัลยา วิศาล

94 2,531                นาง กัลยา เวทมาหะ

95 2,532                นาง กัลยา วิศาล

96 3,297                นางสาว กัลยา แซหลี



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

97 3,610                นางสาว กัลยา พันธิ์เดช

98 4,194                นาง กัลยา เมืองละออง

99 1,632                เด็กหญิง กัลยาณี ลักษโณสุรางค

100 2,165                นางสาว กัลยาณี บุตตะจีน

101 252                  นาย กัสตูรี มามะ

102 1,722                นาง กัสตูรี แวมะแอ

103 1,550                นางสาว กัสวีรา เจะมิง

104 3,633                นาง กาญจน ลองหวัง

105 620                  นางสาว กาญจนพิวรรณ ขวัญสุวรรณ

106 937                  นางสาว กาญจนา แกวมั่ง

107 2,170                นางสาว กาญจนา ใจเย็น

108 2,701                นาง กาญจนา แตมามุ

109 3,127                นาง กาญจนา ดวงวรรณา

110 742                  นาง กาญจนี ตันวินิตกุล

111 1,048                นาง กาตีนี ขาเดร

112 2,266                เด็กหญิง กานตพิศชา เพชรอาวุธ

113 2,468                นางสาว กานาลี กือมิ

114 2,743                นาย กามารุดดีน อารง

115 1,699                นาย กามารูซามาน อาแวยอรอ

116 3,199                นาย กามารูดิง ป

117 3,202                นาย กามารูดิง หะยีอาซา

118 3,373                นาย กามารูดิน หมิเตะ

119 3,479                นาย กามารูเด็ง มะเกะ

120 4,991                นาย กามารูเด็ง มะสาแม

121 1,449                นางสาว กามีลา กาเซ็ง

122 2,011                นางสาว กามีลา มะเระ

123 667                  นาง กายะ ดอเลาะ

124 1,871                นาย การิมาน มะยิ

125 566                  นาย การีม มั่นคง

126 3,538                นาย การีม แมะเฮาะ

127 3,401                นาย การียา เจะซือแม

128 4,337                นาย การียา มะลี



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

129 4,817                นาย การียา โตะและ

130 2,830                นาย การียาลูดิง มะมิง

131 4,768                นาง การีหมะ นิมอ

132 3,763                นาย การุลเลาะ สะแลแม

133 4,838                นาย การูดี ดอเลาะ

134 705                  นางสาว กาสมะ ดอสะ

135 1,353                นาย กําธร มะเอียด

136 3,316                นาย กําธร ทองขุนดํา

137 4,947                นาย กําธร ดือเระ

138 46                    กําพล สังขประสิทธิ์

139 4,251                นาย กําพล อักษรพันธ

140 4,425                นาย กิจจา รามรินทร

141 1,923                นาย กิตติ สาและ

142 3,394                นางสาว กิตติญา สังขประสิทธิ์

143 945                  กิตติธัช ทองชวย

144 3,698                นาย กิตตินันท เซ็งกะชรี

145 2,823                นาย กิตติพงศ แกวชะฎา

146 3,325                นาย กิตติพงศ พิณบรรเลง

147 4,508                นาย กิตติพงศ ศรีสุก

148 2,802                นาย กิตติพงษ อําพันธ

149 1,737                นาย กิตติพล กอบวิทยา

150 1,142                นาย กิตติ์ภัทธิ์ หลีสกุล

151 1,398                นาง กิตติมา กิติบุญญา

152 614                  นาย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง

153 2,840                นาย กิตติศักดิ์ โตะดุสน

154 4,873                นาย กิตติศักดิ์ คําสวัสดิ์

155 1,477                นางสาว กิตวรรณ จักรณรงค

156 3,938                นาย กิติศักดิ์ อูเซ็ง

157 4,367                นาย กิติศักดิ์ บินมะแซ

158 254                  นาง กิรนันท มะบูวา

159 1,593                นาย กิริยา อาแซ

160 3,300                นางสาว กิศมีซ คงฉิม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

161 4,474                เด็กหญิง กีรติ กําแพงจันทร

162 4,072                นางสาว กุนทินี ละอองออน

163 4,188                เด็กชาย กุลชาติ คงวัน

164 571                  นางสาว กุลธิดา ศรีสกุล

165 878                  นาง กุลธิดา เตย็บอารี

166 1,472                เด็กหญิง กุลธิดา พงษไพฑูรย

167 2,306                เด็กหญิง กุลปริยา จันทรแสงดี

168 4,695                นางสาว กุลวดี ชาญวารินทร

169 1,073                นางสาว กุสุมา อยสกุล

170 214                  นาง กุหลาบ ชีชํานาญ

171 213                  นาย กูซัมรี ตูแวแม

172 4,589                นาย กูเซ็ง ยาวอหะซัน

173 4,566                นาย กูนูรดีน นิเซ็ง

174 1,110                นาย กูฟดลี หมะกาเซ็ง

175 1,106                นางสาว กูมัยณี หะยีแวนิ

176 1,291                นาย กูรเดช ศาสนโยธิน

177 4,482                นาย กูริช กูจิ

178 877                  นาย กูลิยะห ตวันดือราแม

179 991                  นางสาว กูอานิช สุริยะสุนทร

180 2,940                นางสาว กูอานีตา กูจิ

181 2,181                นาย กูอารมัน ตูแวดอเลาะ

182 3,132                นาย กูอาเรส ตวันดือราแม

183 4,376                นาย กูอํารันต ตวนเพ็ง

184 3,296                นาย กูบีรอ ตวนเดร

185 1,319                นาย เกรียงศักดิ์ ทองคง

186 2,625                นาย เกรียงศักดิ์ กังสวรณ

187 3,100                นาย เกรียงศักดิ์ กิ่งแกว

188 4,432                นาย เกรียงศักดิ์ บุญชวย

189 1,960                นาย เกรียงศักดิ์ พุฒิไพโรจน

190 4,276                นางสาว เกวลิน วัชระถาวร

191 3,245                นาง เกวลิลร สุวรรณมณี

192 684                  นางสาว เกศแกว ขุนจันทร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

193 865                  นางสาว เกศริน สายตา

194 425                  นาง เกศินี ลิ่มสถาพร

195 483                  นาง เกศินี โยธากุล

196 4,395                นางสาว เกสณีย กาจิ

197 3,716                นางสาว เกสร เทียรพิสุทธิ์

198 615                  นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณพงค

199 3,080                นาย เกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม

200 4,253                นาย เกียรติศักดิ์ มณีรัตน

201 4,886                นาย โกเมศ พินิจมนตรี

202 3,471                นาย โกศล บุญเพียรผล

203 3,488                นาง โกศลศรี เจริญวงศ

204 611                  นาย ไกรเดช ภูวนไท

205 3,303                นาย ไกรฤทธิ์ ภูมิภาคสุนทร

206 947                  นาย ไกรศร ทองบัว

207 1,289                ไกรสร โพธิ์ตุน

208 4,694                นาย ไกรสร คลังมโน

209 2,024                เด็กชาย ขญานนท ดีพาส

210 2,242                นางสาว ขนิดา วองไว

211 1,860                นางสาว ขนิษฐา คําศรี

212 1,842                นางสาว ขวัญจิรา โฉมอุภัย

213 4,036                นางสาว ขวัญจิรา แดงสุวรรณ

214 1,378                นาง ขวัญชนก นวลมาก

215 396                  นาย ขวัญชัย ไชยกูล

216 1,633                นางสาว ขวัญตา  ดือราแม

217 4,696                นางสาว ขวัญนภา อินทภาพ

218 3,006                นางสาว ขวัญฤทัย แดงปง

219 2,660                นาย ขัตติยะ หะ

220 83                    นาย ขาว เทพแข

221 1,583                นาง เขมิกา ลอธรรมคุณ

222 92                    นาย เขียน สมสีแดง

223 2,479                นาย คงศักดิ์ แดงดี

224 2,720                นาย คณิต ปฐมศิริกุล



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

225 1,152                นาย คณิศร คงสอนหมาน

226 304                  นาย คเณศ เพ็ชรเทพ

227 2,396                นาย คนาชัย เพชรบุรี

228 4,867                นาง คนึง ดุริยรัฐการ

229 4,663                นาง คนึงนิตย วรัจฉรียกุล

230 3,273                นาย คมกริช ตันตรัตนพงษ

231 2,658                นาย คมกฤต จันทรเมือง

232 61                    นาย คมนวิทย เทพษร

233 132                  นาย คมสัน ทองไกร

234 1,014                นาย คมสัน สุรณัฐกุล

235 1,170                นาย คมสัน เสารชัย

236 206                  นางสาว ครองขวัญ ทองคุปต

237 1,358                นาย คลอง  สงเผือก

238 1,433                นาง คลิตา เงินมาก

239 4,344                นาง คอปูเซะ อูมา

240 2,109                นาย คอยรุณ อาแว

241 4,159                นาย คอยรูล มะเย็ง

242 2,874                นางสาว คอรียะห หมัดประสิทธิ์

243 3,703                นางสาว คอรีเยาะ ดอเลาะ

244 3,413                นางสาว คอลีเฟาะห บินเจะมูดอ

245 1,330                นาง คอลีเยาะ บูละ

246 2,259                นาง คอลีเยาะ โตะเล

247 2,481                นาง คอลีเยาะ เจะแว

248 2,747                นางสาว คอลีเยาะ อาแว

249 3,981                นาย คอลีเยาะ สะมะแอ

250 4,240                นางสาว คอลีเยาะ เจะโด

251 4,642                นางสาว คอลีเยาะ สาและ

252 4,929                นางสาว คอลีเยาะ หินะ

253 4,937                นางสาว คอลีเยาะ อาหะมัด

254 2,360                นางสาว คอลีเยาะ ปูเตะ

255 1,990                นาย คอเละ ฮามะ

256 4,923                นาย คอเละ บินยูเด็ง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

257 1,096                นาย คะนอง จันทรหอม

258 1,138                นาย คัมภีร โคตอาษา

259 2,770                นาย คัมภีร ดาแนแม

260 4,316                นาย คัมภีร บินสะมะแอ

261 3,509                นาง คํา เต็มสี

262 212                  เด็กชาย คุณานนท แสงอรุณ

263 3,385                เด็กชาย ฆอยรูลอัซนัน หะยีลาดอ

264 2,311                นางสาว งามเพ็ญ ลอยเมฆ

265 4,185                นาย จงกล กัตะเวที

266 591                  นางสาว จตุทิพย เพชรหนูเสด

267 2,650                นาย จตุพงศ ธรรมเดโช

268 2,807                นาย จตุรงค คงฉิม

269 3,707                นาย จตุรภัทร พรหมดํา

270 969                  นาย จรงค รัตณี

271 2,177                นาย จรัญ ขุนเจริญ

272 3,828                นาย จรัญ ทองจินดา

273 3,821                นาง จรัญญา แดงเปย

274 743                  นาย จรัส สิงประจิม

275 2,684                นางสาว จรัสศรี บกสวาทชา

276 846                  นาย จรินทร พรหมดํา

277 4,284                นาย จรินทร ขวัญนุย

278 2,916                นาง จรินรรจ หิรัญพันธุ

279 16                    นาง จริยา รามแกว

280 3,241                นางสาว จรีรัตน รักษาชมม

281 1,415                นาย จรูญ จูฮกหลี้

282 2,001                นาย จรูญ สมพงษ

283 3,250                นาย จรูญ ชลหัตถ

284 1,137                นาย จเร อินดี

285 540                  นาย จเรวัติ หนูนาค

286 1,274                นาย จอมณรงค คงศรี

287 1,020                นาย จักรกฤช อยูประเสริฐ

288 781                  นาย จักรกฤษ เงินมาก



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

289 4,037                นาย จักรกฤษณ เจริญสุขพลอยผล

290 4,528                นาย จักรกฤษณ แกวเกลี้ยง

291 1,059                นาย จักรพันธ บกดํา

292 4,223                จักรพันธ สดับ

293 1,967                จักริน ทองรมย

294 3,546                นาง จันทนกะพอ เสถียรพัฒนพงศา

295 830                  นาง จันทนา กลาธิการกุล

296 4,399                นาง จันทรงาม ทองชาติ

297 1,510                นาง จันทรจิรา อินทราช

298 3,997                นาง จันทรพร อรรถกุล

299 535                  นาง จันทรพิมพ ฉัตรมนัสพงศ

300 69                    นาง จันทรเพ็ญ เมฆสมุทร

301 4,202                เด็กหญิง จันทรรัตน จงภักดี

302 1,977                นาง จันทรา ทองรมย

303 1,139                นาง จันทา ทองจินดา

304 498                  นางสาว จันทิมา ดุลยเภรี

305 4,246                นางสาว จันทิมา นิลประเสริฐ

306 2,308                เด็กหญิง จัสมิน เพ็งเทพ

307 246                  นางสาว จามจุรี วาแม

308 4,374                นาง จาริณี สังขแกว

309 1,637                นาง จารีย พุฒยืน

310 940                  นาย จารุ พงษกาบ

311 4,427                นาง จารุณี ขุนเจริญ

312 2,867                นาย จารุพงษ เจิมนาค

313 1,628                นางสาว จารุวรรณ ไชยแดง

314 4,464                นาย จารุวัฒน คงพิบาล

315 181                  นาย จํานงค ชิตบุตร

316 4,167                นาง จํานงจิตต บุญวัน

317 2,741                นาย จํานัล เหมือนดํา

318 1,401                นาย จํารัส ทิตยพุด

319 1,286                นาง จํารูญศรี แดงแกว

320 4,269                นาย จิต สุวรรณคง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

321 3,328                นาง จิตตเกษม นิลโชติ

322 1,947                นางสาว จิตติญา ทองสีนุน

323 3,193                นาย จิตติพัทธ พรหมแกว

324 1,278                นาง จิตนี คงพุม

325 1,850                เด็กชาย จิตรเทพ สีแดง

326 3,785                เด็กชาย จิตรภณ แสงสุวรรณ

327 640                  นางสาว จิติมา สะมะแอ

328 1,908                นางสาว จินดา บุญเนียม

329 2,427                นาง จินดา ปุยแดง

330 2,599                นางสาว จินดา บุญศรี

331 3,240                นาง จินดา กังวานธรรม

332 1,570                นาง จินตนา โตะนากายอ

333 2,119                นาง จินตนา สุระกําแหง

334 3,425                นางสาว จินตนา บุตรตาด

335 4,446                นางสาว จิมาพร ขุนทองคํา

336 696                  เด็กชาย จิรกฤต อุนแอบ

337 2,156                นาย จิรนันท ฮามะ

338 2,349                นางสาว จิรนันท อรชร

339 1,019                นาง จิรพร แซโงว

340 796                  นางสาว จิรภัทร ณ ราย

341 1,538                นาง จิรภา พูลเทพ

342 233                  นาย จิรวัฒน จินดาเพชร

343 4,236                นาย จิรวัฒน ประทุมวัน

344 2,125                นาย จิรวัฒน  มโนสันติ์

345 4,841                นาย จิรศักดิ์ หนองเตาดํา

346 3,438                นาง จิรสุดา ชินไชยชนะ

347 608                  จิระชัย นรสิงห

348 2,339                นาย จิระเดช อรชร

349 207                  นาย จิระพัฒน ลมันเหมือน

350 1,616                จิระวัช รังสิลป

351 3,782                นาย จิระศักดิ์ ดุลยเดช

352 348                  จิรัสย ศิริวัลลภ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

353 1,749                นางสาว จิรา ลิ่มพงศพัทธ

354 3,903                นางสาว จิรา อึ่งทอง

355 37                    นางสาว จิราพร ชูแยม

356 4,654                นาง จิราพร บุญสุข

357 4,209                เด็กหญิง จิราพัชร สอนนอง

358 441                  นาง จิราภรณ ภักดีแกว

359 957                  นาง จิราภรณ โตเมศร

360 386                  นาย จิรายุ บุญขันธ

361 1,419                นาย จิรายุทธ เจะอีซอ

362 4,053                นาย จิรายุทธ วัฒนศิลป

363 4,832                นาย จีรพงษ วงษนอย

364 1,025                นาย จีรวัฒน แซโงว

365 176                  นาย จีรวิชญ การสมเกตุ

366 135                  นาย จีรศักดิ์ แกวสุกใส

367 2,935                นาย จีรศักดิ์ ชูเจริญเดช

368 2,759                นาย จีระเดช ชมบุญ

369 952                  นาย จีระศักดิ์ จันดิษฐวงศ

370 1,961                เด็กชาย จีฮาน อัสมะแอ

371 3,192                นาง จุฑาทิพย รัตนพงศ

372 273                  นาง จุฑารัตน วีระเดชาพล

373 3,355                นางสาว จุฑารัตน สุวรรณศรี

374 4,327                นาง จุฑารัตน แวหะมะ

375 4,491                นางสาว จุฑารัตน สังขสุวรรณ

376 4,641                นางสาว จุติมาฆ ณ พัทลุง

377 179                  นาย จุมพล นาถประดิษฐ

378 2,928                นางสาว จุรารัตน บางลี

379 1,615                นาง จุรี เทพปุย

380 2,362                นางสาว จุรี ทองศรีเทพ

381 4,099                นาง จุรี จันทรสุข

382 66                    นางสาว จุรีพร ตรีนนทสกุล

383 3,672                นาง จุรีรัตน พรหมดํา

384 3,619                นาง จุไร แกวคีรี



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

385 356                  นาง จุไรวรรณ ดวงเต็ม

386 487                  นาง จุฬาลักษณ วรานุกูล

387 2,922                นางสาว จุฬาลักษณ คาเด็ง

388 4,193                นางสาว จุฬาลักษณ อิ่มสรรค

389 3,767                นางสาว จุฬีพรรณ การุโณ

390 1,922                นาง เจกัสมะ มาหามะ

391 3,660                นาย เจตพงศ หาดเนิน

392 553                  นางสาว เจนจิรา ศรีสวาง

393 1,239                นางสาว เจนจิรา เผือกพันธ

394 2,035                นางสาว เจนจิรา จุลยานนท

395 3,206                นาง เจนจิรา แซภู

396 2,354                นาย เจร แดงดี

397 674                  นาย เจริญ สังขทอง

398 4,248                นาย เจริญ ทองเต็มดวง

399 4,683                นาย เจริญ ธรรมขันธ

400 1,245                นาง เจษฎา อองหวาง

401 2,960                นาย เจษฎา สุวรรณรัตน

402 4,092                นาย เจษฎา อุทัยรัตน

403 4,811                นาย เจษฎา ดาโอะ

404 2,927                นางสาว เจะดะ เจะมามะ

405 3,269                นาย เจะดาโอะ อีซอ

406 4,950                นาง เจะนูนีดา มะยูโซะ

407 1,307                นาย เจะบอซู บือซา

408 2,439                นาย เจะบอสู สะแลแม

409 4,013                นาง เจะบูงอ โตะนากายอ

410 4,101                นางสาว เจะปูรอ นิเลาะ

411 4,581                นาง เจะมารียัม สะอิ

412 2,491                นาย เจะมูซอ สาเมาะ

413 3,562                นาย เจะมูดอ เจะลง

414 3,856                นาย เจะแม มะ

415 2,219                นางสาว เจะยูสนี ตาเหย็บ

416 1,713                นาย เจะรอเซ็ง ยูโซะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

417 1,282                นาย เจะรอโซ มะเกะ

418 4,862                นาย เจะรอป มะลียุ

419 949                  นาย เจะรอวายี เปาะซา

420 3,520                นาย เจะรอสมาน สือนิ

421 1,153                นาง เจะสือนะ ฮามะ

422 2,709                นาย เจะสือแม สะแลแม

423 4,322                นาย เจะสือแม ดาแช

424 1,731                นางสาว เจะอาซูรา เจะแห

425 3,685                นาย เจะอาเซ็ง มามุ

426 2,067                นาย เจะอาแซ ดอลี

427 1,215                นาย เจะอายิ มะดือเยาะ

428 536                  นางสาว เจะอารีณา เจะอาลี

429 2,758                นาย เจะอาลี เจะเตะ

430 3,158                นาย เจะอาลี หะยีเจะเตะ

431 2,426                นาย เจะอุเซ็ง แวกะจิ

432 4,388                นาย เจะฮาซมิง เจะเตะ

433 3,225                นางสาว เจะฮาสือนะ ฮาเฮาะ

434 2,983                นาง เจียม ออนดี

435 4,290                นาง เจียมจิตร ชัยวรากรณ

436 3,870                นางสาว แจมนพา ลูกจันทร

437 1,959                นางสาว ใจรัตน พรหมรักษ

438 4,396                นาง ใจรัตน นอยเอียด

439 4,666                ฉกรรจ กลิ่นขจร

440 55                    นาง ฉลวย สุวรรณมณี

441 1,951                นาง ฉลวย อินทรชุม

442 4,067                นางสาว ฉลวย ลอยเมฆ

443 4,199                นางสาว ฉลวย ดํากระเด็น

444 4,556                นางสาว ฉลวย สัญนิชาติ

445 2,592                นาง ฉลอง สุเมธาวิวัฒน

446 3,603                นาย ฉลอง สุขใส

447 10                    นาย ฉลาด โชติไพบูลยพันธุ

448 319                  นาง ฉวีวรรณ ขาวอําไพ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

449 151                  นาย ฉัตรชัย จํารัสศรี

450 341                  นาย ฉัตรชัย อุสาหะ

451 2,969                นาย ฉัตรชัย สุตนิช

452 4,048                นาย ฉัตรชัย แสงธิป

453 3,156                นาย ฉัตรนรินทร แกวชู

454 1,686                นาง ฉารีฝะ เตเอียดหยอ

455 2,691                นางสาว ฉุลีรัตน สกุลราษฎร

456 75                    นาง เฉลา ศศิบุญยรัตน

457 1,386                นาย เฉลิม จันทรหอม

458 4,224                นาย เฉลิม พรหมจันทร

459 1,774                นาย เฉลิมชน ดิง

460 186                  นาย เฉลิมชัย สุทธินวล

461 788                  นาย เฉลิมชัย ตรีนรินทร

462 2,382                นาย เฉลิมชัย ไชยแดง

463 3,886                นาย เฉลิมชัย เพชรกาศ

464 718                  นางสาว เฉลียว เมืองชะนะพวง

465 2,428                นาย เฉลียว เพชรรัตน

466 519                  เด็กชาย ชญตว ทองสืบ

467 2,275                นางสาว ชญานิษฐ ทองจินดา

468 1,546                นางสาว ชญานุตม กิตติโชควัฒนา

469 1,394                นางสาว ชญามณี โชติโอสธี

470 2,102                นางสาว ชฎาภรณ ถาวระ

471 3,261                นางสาว ชณิตรนันท ฟกทอง

472 802                  นางสาว ชนมน เศษพงค

473 1,743                นาง ชนะรัตน รมโพธิ์ชี

474 344                  เด็กหญิง ชนัญชิดา ถิระผจญ

475 4,119                นางสาว ชนัญชิดา บุญวิสูตร

476 116                  นาย ชนายุส มั่นคง

477 2,914                นางสาว ชนิกานต บุตรมาตา

478 3,340                นางสาว ชนิกานต เงินมาก

479 374                  นาย ชนินทร อัศวอังกูร

480 1,006                นาย ชนินทร เกษกุล



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

481 694                  นาย ชนินทร ลาภชิตาภรณ

482 896                  นาง ชนิภา ไชยชํานาญ

483 4,091                นางสาว ชนิสรา เสารเพชร

484 1,987                นางสาว ชบาแกว แซเต็ง

485 1,787                นาย ชพลวิชญ โชคตระกูลเกียรติ

486 1,817                นาย ชม เดชบุญ

487 2,552                นาง ชมนาด สายแกว

488 3,090                นางสาว ชมพูนุท สุกอินทร

489 4,257                นาย ชมสิทธิ์ ทาสอน

490 2,631                นางสาว ชมากร ทองคปต

491 406                  นาย ชยพล ณ ปตตานี

492 2,610                นาย ชยพล ตุนาสุข

493 4,616                นางสาว ชยาตา เพชรชยังกูร

494 3,257                นาย ชยาวุธ นิลเพ็ชร

495 1,595                นาย ชยุต ลอธรรมคุณ

496 51                    นาย ชยุตม ชูดวง

497 4,370                นาย ชรัตน เทพโซะ

498 4,411                นางสาว ชริสา เมืองทอง

499 3,168                นาย ชลเทพ มณีปรีชา

500 4,726                นาง ชลธิชา ลิ่มอุสันโน

501 565                  นาง ชลธิรา บุญลึก

502 4,941                นาย ชลันธร นาคบุตร

503 426                  นาง ชลิดา เรืองสุวรรณ

504 3,482                นางสาว ชลิดา เทพกําเนิด

505 3,491                นาย ชวน สิงหบุญโญ

506 2,422                นาย ชวย ปุยแดง

507 725                  นาย ชวลิต ศรีวิมล

508 2,096                นาย ชวลิต จิระชนากุล

509 2,458                นาย ชวลิต สุวรรณศรี

510 9                     นาง ชองมาศ สกุลประดิษฐ

511 4,671                นาย ชอบ ศรีดํา

512 4,986                นาย ชอบ สุวรรณศรี



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

513 1,197                นาง ชอผกา ยงคหนู

514 4,098                นาง ชอุม นิลเพ็ชร

515 1,899                นาย ชัช คงบุตร

516 17                    นาย ชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ

517 4,030                นาง ชัญญา ขุนทวี

518 82                    นางสาว ชัญญานุช มะรอแม

519 4,524                นาย ชัยณรงคื อนุรักษ

520 4,539                นาย ชัยเดช ปาละวงศ

521 2,525                นาย ชัยพงษ มือลี

522 1,840                นาย ชัยพจน  ขานโบ

523 3,093                นาย ชัยยุทธ บอซอ

524 1,585                ชัยรัตน คําภิรยม

525 998                  นาย ชัยวัฒน สุวรรณสองแสง

526 4,846                นาย ชัยวัฒน ยะแซ

527 712                  นาย ชัยสงค แสงศรี

528 779                  นาย ชัยสิทธิ์ วงศา

529 411                  เด็กชาย ชาคริต แสงอรุณ

530 713                  นาย ชาญชัย ศรีใส

531 1,794                นาย ชาญณรงค ปนทอง

532 4,906                นาย ชาญวิทย รังเสาร

533 3,802                นางสาว ชาดา สิมประดิษฐพันธุ

534 4,833                นางสาว ชาดา จินตปญญกุล

535 871                  นาย ชาตรี แวยูโซะ

536 1,203                นาย ชาตรี วิสาท

537 3,008                นาย ชาตรี พรหมงะ

538 4,107                นาย ชาตรี จันทรโรจวงศ

539 4,613                นาย ชาติ นพชํานาญ

540 3,493                นาย ชาติชัย พรหมชัย

541 1,120                นาย ชาติชาย กาญจนมณี

542 3,500                นาย ชาติชาย บินมะแอ

543 2,863                นาย ชานนท รามรัตนตรัย

544 4,450                นาย ชานนท หนอทิพย



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

545 2,258                เด็กชาย ชามีม อารง

546 2,257                เด็กหญิง ชามีมี อารง

547 2,368                นาย ชายดี กาซอ

548 1,839                ชายแดน แสนโสภา

549 1,219                นาย ชารีฟ สรรเพชุดา

550 2,929                เด็กชาย ชารีฟ อาลี

551 1,591                นาย ชํานาญ  ภิรมย

552 4,127                นางสาว ชิชารัตน ศรีใส

553 1,119                นาย ชินดนัย กลสัน

554 1,894                เด็กชาย ชินภัทร โพธิสาราชจันทา

555 2,700                นาง ชินลักษณ พันธโภชน

556 264                  นางสาว ชินานันท แกวมิ

557 400                  นาง ชินีกาญจน อัศวอังกูร

558 3,559                นาง ชินีกาญจน ศันสนะ

559 1,484                นาย ชื่น มากจงดี

560 153                  นาง ชื่นใจ ชิตบุตร

561 3,141                นาง ชุดาภัค พาหุพันโต

562 4,732                นางสาว ชุดามาส บุญมี

563 1,916                เด็กหญิง ชุติกาญจน ศรีหิรัญ

564 3,088                นาย ชุติพงศ รามรัตนตรัย

565 177                  นาง ชุติมา แสงเงา

566 1,053                นาง ชุติมา เมาะแล

567 3,180                นางสาว ชุติมา คงทอง

568 4,603                นาง ชุติมา เทพจันทร

569 2,010                เด็กหญิง ชุลีพร หวัดเพ็ชร

570 516                  นางสาว ชุลีลักษณ พรหมจันทร

571 3,994                นาย ชูชาติ ชาที

572 190                  นาย ชูศักดิ์ แกวเหลี่ยม

573 807                  นาย ชูศักดิ์ ธรรมโชติ

574 2,419                นาย ชูศักดิ์ สุภาพาบ

575 3,615                นาย เชษฐา ดอลาจิ

576 4,724                นาย เชาวนันท วรงคไพสิฐ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

577 3,315                นางสาว เชาวนี พรหมภักดี

578 3,635                นาย เชาวลิต สิทธิฤทธิ์

579 2,964                นาง เชิญขวัญ บุญวิสูตร

580 4,161                นาย เชิดชัย มาลัยวัน

581 2,615                นาย เชี่ยวชาญ โชติบัณฑ

582 3,219                นาง แชม แซตั่น

583 1,970                นาย โชคชัย  หวัดเพ็ชร

584 2,582                เด็กชาย โชคชัย คงพิทักษ

585 4,979                นาย โชคชัย เพริศวงศ

586 2,108                นาย โชติ คงทอง

587 4,339                นางสาว โชติกา แกวเมฆ

588 3,507                นาย ไชยมงคล ดอเลาะ

589 3,818                นางสาว ซอซียา ดอปอ

590 4,692                นางสาว ซอบะ อีดิง

591 720                  นางสาว ซอบะห ดอแม

592 3,816                นาย ซอบัร ดือรอแม

593 3,812                นาย ซอพูวัน มาลายา

594 2,297                เด็กชาย ซอฟบรอน เพ็งโอ

595 2,400                นาย ซอฟฟรัน เดนชีวา

596 3,505                นาย ซอฟรอน เจะดี

597 4,488                นาย ซอฟรอน อาแวสือแม

598 2,057                เด็กหญิง ซอฟาอ หะมิ

599 3,361                นางสาว ซอฟยะห เปาะแย

600 890                  นาย ซอมะ สตาปอ

601 4,421                นาย ซอรี แวลา

602 867                  นาย ซอลาฮูดดีน ตวนลอเซ็ง

603 2,524                นาย ซอลาฮูดีน ตีพลี

604 2,290                นาย ซอเละห สมาแอ

605 3,803                นาย ซอและ กะมิง

606 3,897                นาย ซอและ ดาแม

607 1,271                นาย ซะลี ดาโอะ

608 3,929                นาย ซัดดัม เจะนุซานอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

609 3,957                นาย ซันนู เจะมะ

610 4,729                นาย ซัฟฟรี มะ

611 1,739                นาย ซัมซุลอัซฮา อีซอ

612 430                  นาย ซัมซูดีน กอแล

613 1,681                นาย ซัมซูลบักตี อีซอ

614 1,157                นาย ซัมโซอาซูวัน อีแมดอสะ

615 1,575                นาย ซัมรี หะยีกือเตะ

616 4,083                นาย ซัมรี หะยีดิง

617 2,608                เด็กหญิง ซัยนับ เจะมะลี

618 1,087                เด็กหญิง ซัยฟตา สาแม

619 1,844                นางสาว ซัลมา ตะเยาะ

620 4,056                นาง ซัลมา บือซา

621 4,785                นางสาว ซัลมา มิโด

622 3,230                นางสาว ซัลมี ดือระบู

623 1,736                นางสาว ซัลวาณา เบ็ญยานุสรณ

624 1,363                นาย ซาการียา ยาแต

625 1,555                นาย ซาการียา แมเงาะ

626 1,746                นาย ซาการียา ไมบู

627 4,071                นาย ซาการียา ดาแม

628 4,324                นาย ซาการียา สตอปา

629 1,715                เด็กชาย ซากิซคาน บาราม

630 4,410                นาง ซากีนะ ยูนุ

631 4,619                นางสาว ซากียะ เจะมะ

632 4,861                นาง ซากียะ เหงบารู

633 4,988                นางสาว ซากีเราะ ดอเลาะห

634 1,901                นางสาว ซานีลา กือจิ

635 149                  นาย ซานูซี หะแว

636 3,079                นาย ซานูซี ดอเลาะ

637 3,071                นาย ซานูรี สาอุ

638 4,710                นางสาว ซาบีรอ สาและ

639 4,271                นางสาว ซาฟซัณย เพ็งเปาะละ

640 4,754                นาย ซามสูดิน มะสาแม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

641 4,136                นาง ซามานุง ปะสา

642 1,495                นางสาว ซามิง สาบูดิง

643 3,663                นาง ซามียะ เจริญผล

644 1,441                นางสาว ซามียะห บาราเฮง

645 4,318                นางสาว ซายนุง มามะเฮ็ง

646 1,092                นาย ซายูตี ดอเลาะ

647 2,634                เด็กชาย ซารอน สาและ

648 3,650                นางสาว ซารีณี บินเจะโซะ

649 2,931                นาย ซารีเด็ง สาและ

650 1,226                นางสาว ซารีนะห อูเซ็ง

651 601                  นาง ซารีนา บินเจะมะลี

652 1,645                นางสาว ซารีนา สุหลง

653 2,633                นาง ซารีนา วาเตะ

654 2,782                นางสาว ซารีนา ดือเระ

655 3,640                นางสาว ซารีนา เจะแวง

656 4,952                นาง ซารีนา ลอตันหยง

657 3,815                นางสาว ซารีนา เจะเฮง

658 2,145                นางสาว ซารีนี อาแว

659 979                  นาง ซารีปะห มือลี

660 1,490                นางสาว ซารีฝะ หันยอ

661 3,077                นางสาว ซารีพะ เจะเด็ง

662 2,448                นาง ซารีพะห ตวนเพ็ง

663 2,943                นาง ซารีพะห อาลี

664 2,953                นางสาว ซารีพะห เงาะ

665 1,772                นาย ซารีฟ เตเอียดหยอ

666 3,729                นาย ซารีฟ หะยีซําซูดิน

667 3,209                นางสาว ซารีฟะห โตะเย็ง

668 3,487                นางสาว ซารีฟะห กาเดร

669 4,903                นาง ซารีฟะห อาบู

670 1,009                นาง ซารีหมะ ดีตรีเพชร

671 954                  นางสาว ซารีฮะ ยูโซะ

672 4,889                นางสาว ซารีฮา บินนาแว



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

673 1,921                นาย ซาลีกี อินนูยูซี

674 318                  นาง ซาลีนา เปยมสุวรรณ

675 1,279                นางสาว ซาลีฮะ เจะมูดอ

676 1,985                นางสาว ซาลีฮา เซะ

677 3,347                นาง ซาลีฮา นิเงาะ

678 497                  นางสาว ซาแลฮา เจะนาแว

679 3,364                นางสาว ซาวารี อารง

680 2,173                นางสาว ซาวียะ เปาะจิ

681 3,087                นางสาว ซาวียะห อาเนาะบีรา

682 4,575                นางสาว ซาวียะห กาเจ

683 3,148                นาย ซาหบุดดีน หะยีอาหวัง

684 4,125                นาย ซาอารี มูซอ

685 2,407                นาย ซาอูดี แวสะมะแอ

686 4,972                นาย ซาฮารมัน สะมะเตะ

687 4,891                นางสาว ซาฮารุณี มาหะมูด

688 4,802                นาย ซาฮาลัน เจะหลง

689 3,653                นาย ซาเฮะ มาหะมะ

690 2,043                นาย ซําซู มะโยะ

691 1,955                นาย ซ่ําซูดิง ดาแม

692 805                  นาย ซําซูเด็ง มามุ

693 854                  นาย ซําซูเด็น สะแลแม

694 3,751                นาย ซําซูรี รอเหะ

695 2,239                นาย ซํารี อาแว

696 1,502                นาย ซําสูไอรี อนงคชัย

697 875                  นาย ซิกรี เวาะบะ

698 1,969                เด็กหญิง ซิลมีย หะมิ

699 3,396                นาง ซีซะ อูเซ็ง

700 2,463                นางสาว ซีตีโนรฮาฟซะห อาบู

701 2,088                นางสาว ซีตีปาตีเมาะ เปาะสา

702 3,833                นางสาว ซีตีพาตีเมาะ ปานาบากา

703 4,077                นางสาว ซีตีรอเบียะห ขะเร็มเตะ

704 2,361                นาง ซีตีรูฮายา อาแว



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

705 2,593                นางสาว ซีตีสาเราะ ดอเลาะ

706 4,660                นางสาว ซีตีแอเซาะ เวาะเจ

707 4,285                เด็กหญิง ซีตีไอรา แมเราะ

708 2,896                นางสาว ซีรีฮัน ลาลา

709 2,742                นางสาว ซือนะ หะสะนิ

710 2,392                นาย ซือรี สะแมเซ็ง

711 2,616                นาย ซุดิรมาน เปาะจิ

712 4,574                ซุบกี อูเซ็ง

713 4,557                นาย ซุรอกิฟลี บินเจะหะ

714 353                  นางสาว ซุรียา สุกรี

715 1,231                นาย ซุลกัรนัย วาจิ

716 2,429                นาย ซุลกิปลี  ยูโซะ

717 128                  นาย ซุลกิฟลี แวหะมิ

718 2,995                นาย ซุลกิฟลี เจะมะ

719 3,820                เด็กหญิง ซุวัยกานต ซงตายา

720 3,279                นาย ซุไฮดี บาซอ

721 414                  นาย ซูกันดา วาเด็ง

722 1,867                นาย ซูกิปลี ดาโอะ

723 4,045                นาย ซูกิปลี อาบูสามิง

724 3,536                เด็กชาย ซูกิฟนันท โตะเส็น

725 3,684                นาย ซูกีปลี มะเซ็ง

726 2,651                นาย ซูกีมือลี ดอเลาะ

727 3,834                นาย ซูกีรัน อูแย

728 3,592                นางสาว ซูซีลา สาแม

729 3,976                นางสาว ซูซีลา แวกาปง

730 4,096                นางสาว ซูดะ ซือนิ

731 1,785                นาย ซูดี มะราเซะ

732 1,799                นาย ซูดีรมัน ดอเลาะ

733 3,346                นางสาว ซูนีตา บินเจะมะ

734 4,063                นาง ซูไนนะห  เจะอูมา

735 2,578                นางสาว ซูไบดะห ยาลอ

736 4,016                นาง ซูไบดะห สะมะแอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

737 4,909                นางสาว ซูไบดะห ยะโกะ

738 3,483                เด็กชาย ซูฟวัน มะเซ็ง

739 3,301                นางสาว ซูมัยนี เจะเตะ

740 4,252                นางสาว ซูยานา ดือราโอะ

741 4,727                นางสาว ซูยานา วาหะ

742 1,793                นาย ซูยี แยนา

743 3,337                นางสาว ซูรญาณี เจะดะ

744 4,522                นางสาว ซูรนี กีลอมอ

745 1,223                นาง ซูรยานี เจะหะ

746 4,449                นางสาว ซูรายนี อาบู

747 4,638                นางสาว ซูรายยา อาบู

748 1,903                นางสาว ซูรีณา ไมบู

749 2,612                นาง ซูรีดา อับดุลซามะ

750 3,508                นางสาว ซูรีตา สีตี

751 2,522                นางสาว ซูรีนา บือราเฮง

752 2,788                นาง ซูรีนา เจะนิ

753 3,955                นางสาว ซูรีนา เจะเตะ

754 4,773                นางสาว ซูรีนา ยูโซะ

755 4,936                นางสาว ซูรีนา บือราเฮง

756 2,674                นางสาว ซูรียานา บานอ

757 3,408                นางสาว ซูรียานา บือซา

758 651                  นางสาว ซูรียานี เจะนุ

759 2,699                นางสาว ซูรีฮา มะ

760 4,499                นางสาว ซูเรีย จะมาจี

761 588                  นางสาว ซูไรดา เศะ

762 3,104                นางสาว ซูไรดา วานิ

763 2,328                นาง ซูไรดา สือนิ

764 4,723                นางสาว ซูไรยา ซาแม

765 293                  นาย ซูไรวี อุมา

766 2,735                นาง ซูลกานา จันทรา

767 1,634                นาย ซูลกิฟลี ยะโกะ

768 2,985                นาย ซูลกิฟลี ยูนุ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

769 3,173                นาย ซูลกิฟลี ดือราแม

770 2,919                นาย ซูลกีฟลี บินยูโซะ

771 3,749                นางสาว ซูลัยลี อาแว

772 3,764                นางสาว ซูวัยดา แลแตบาตู

773 2,757                นางสาว ซูวัยบะห แวหะมะ

774 4,314                นางสาว ซูวีรา สารีบายอ

775 4,765                นางสาว ซูไวบะ เงาะ

776 3,589                นางสาว ซูไวบะห นะยะอิ

777 4,068                เด็กหญิง ซูไวบะห เจะอูมา

778 321                  นาย ซูไหรี เจะแซ

779 1,446                นางสาว ซูฮัยนี หะยีมามุ

780 538                  นาย ซูฮัยมี เจะแต

781 4,682                เด็กชาย ซูฮัรฟาน อาแวปูเตะ

782 30                    นางสาว ซูฮาดา สะแลแม

783 3,433                นางสาว ซูฮาดา บูเกะเจะลี

784 3,580                นางสาว ซูฮายา หะยีหามะ

785 4,803                นางสาว ซูฮายา ยะโกะ

786 683                  นาย ซูฮาเร็ม บาราม

787 693                  นาย ซูไฮซี กือจิ

788 4,904                นางสาว ซูไฮมะ นิกานิ

789 1,396                นาย ซูไฮมี บินเจะมุ

790 1,887                นาย ซูไฮมี มานะ

791 2,066                นาย ซูไฮมี สาและ

792 2,614                นางสาว ซูไฮรีณ บาซอ

793 2,166                นาย ซูไฮลัม หะยีสะมะแอ

794 2,689                นางสาว ซูไฮลา เจะนิ

795 3,963                นางสาว ซูไฮลา ดือราแม

796 4,585                นางสาว ซูไฮลา รอซะ

797 4,989                นางสาว ซูไฮลา มณวิจิตร

798 4,837                นางสาว ซูไฮลา มา

799 3,644                นาย แซมิง แวสะมะแอ

800 1,652                นาย โซเพียน มะยายอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

801 603                  นางสาว โซเฟย สือแม

802 2,286                นาง โซเฟย เพ็งเทพ

803 3,329                นางสาว โซเฟย บริพันธ

804 4,342                นาง โซเฟย ยามี

805 56                    นาย โซเฟยน ละมูลอ

806 3,519                นางสาว โซรัยดา เจะโซะ

807 4,571                นาง ไซดะ ดือเระ

808 2,729                นาย ไซดี หะมะ

809 3,473                นาย ไซดี สะมะแอ

810 2,808                นางสาว ไซนะ อาแซ

811 4,076                นาง ไซนะ หะยีอับดุลรอแม

812 3,276                นางสาว ไซนะห ศาสทพิสุทธิกุล

813 1,943                นางสาว ไซนับ แวหะมะ

814 4,001                นาย ไซนัลอาบีดิน มาแน

815 1,874                นางสาว ไซนียะ อีซอ

816 2,740                นางสาว ไซนุง หะยียะโกะ

817 2,951                นางสาว ไซนุง อาแวหามะ

818 2,252                นาย ไซนุดิง ยูโซะ

819 2,645                นางสาว ไซนูณ ชางวงษ

820 2,224                นาย ไซปุดดิน สะมะแอ

821 3,111                นาย ไซปูละนัน สามะแอ

822 1,464                นาย ไซฟู แซวานิ

823 708                  นาย ไซฟูซามาน ยูโซะ

824 1,393                นาย ไซฟูดิน ยาการียา

825 4,356                นาย ไซฟูรอหมัน สะมะแอ

826 4,350                ไซฟูเลาะ อับดุลเลาะ

827 3,535                นาย ไซมี มะ

828 4,756                นาย ไซรโยตี มามะ

829 3,176                นาง ไซลา หะยีมะเกะ

830 1,171                เด็กชาย ญาณโชติ ศรีวิมล

831 709                  เด็กหญิง ญาณตา ตันวินิตกุล

832 4,705                นาง ญาณิศา จุลกศิลป



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

833 2,804                นาย ฎอน อังศุภาพงศ

834 1,432                เด็กหญิง ฎานิส ตานีเห็ง

835 3,138                เด็กชาย ฐปกร อังศุภาพงศ

836 2,416                นาย ฐากูร กิ้มขู

837 4,149                นาย ฐานพัฒน บุญวิสูตร

838 1,528                นาย ฐิตธร เกษมสมพร

839 1,123                นางสาว ฐิตาภรณ อุสัยหนี

840 1,710                นางสาว ฐิตาภรณ เจียมวิโรจน

841 764                  นาย ฐิตินันท ดวงจันทร

842 1,655                นางสาว ฐิติมา เมฆสมุทร

843 1,001                นางสาว ฐินีกาญจน บุญคง

844 256                  เด็กชาย ฺติพงศ ลีลาจิรวัฒน

845 3,867                เด็กชาย ณ พชร เพชรกาศ

846 3,893                นาย ณ เพชร เพชรกาศ

847 2,129                เด็กหญิง ณฐมน สุระกําแหง

848 465                  นาย ณภัทร อนุกูลพันธ

849 1,524                นาย ณภัทร ภิรมยพันธุภักดี

850 4,565                นางสาว ณภาภัช ไชยธนัทกุล

851 636                  นาย ณรงค ศรีสุรวรรณ

852 2,756                นาย ณรงค ชอบเพื่อน

853 3,732                นาย ณรงค บาตู

854 3,865                นาย ณรงค สลาม

855 4,590                นาย ณรงค ตันติสิทธิพร

856 4,920                นาย ณรงค นาคสงา

857 3,334                นาย ณรงค  สังขประสิทธิ์

858 1,443                นาย ณรงคชัย ลองหวัง

859 2,754                นาย ณรงคเดช จันทรเดิม

860 3,393                นาย ณรงคฤทธิ์ ลองหวัง

861 920                  นาย ณรงควิทย เพชรทอง

862 1,395                นาย ณรงคศักดิ์ ระเดน

863 3,419                นาย ณรงคศักดิ์ ลองหวัง

864 809                  นาย ณรงชัย จันทรเพ็ชร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

865 2,765                นาย ณราพงษ หมวดหรี

866 1,332                นาง ณฤดี พรหมภักดี

867 4,715                นาย ณัชพล ขวัญนุย

868 183                  เด็กชาย ณัฎฐกรณ รังเสาร

869 592                  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ภิรมยเวศน

870 1,566                นาย ณัฏฐ พรหมแกว

871 3,478                นาย ณัฏฐ หวังทอง

872 7                     นาง ณัฏฐณิชา กุยรัมย

873 593                  นาย ณัฏฐธนิน อณุภาบุณยวัทน

874 762                  เด็กชาย ณัฏฐพัชร รังเสาร

875 1,900                นางสาว ณัฏฐา วงศคําเหลา

876 1,317                เด็กหญิง ณัฏฐิกา อินดี

877 1,313                นางสาว ณัฐกาญจน วองไว

878 2,991                นาง ณัฐกานต ปลอดออน

879 2,537                นาย ณัฐกิตติ์ ปนทอง

880 63                    เด็กชาย ณัฐชนน อินทรแกว

881 333                  นางสาว ณัฐชไม เสนหา

882 3,125                นางสาว ณัฐชยา ศรีดํา

883 2,086                นางสาว ณัฐฌา จันทรแดง

884 1,995                เด็กหญิง ณัฐณิชา แสนชม

885 3,719                นาย ณัฐดนัย ขําเล็ก

886 4,383                นางสาว ณัฐดา เราะสู

887 1,078                นางสาว ณัฐธิดา แจมกระจาง

888 2,637                นาย ณัฐนนท อากาจิ

889 217                  เด็กชาย ณัฐนันท ทองไกร

890 4,643                นาย ณัฐนันท แกวศรี

891 260                  นางสาว ณัฐนิชา ไขมุกข

892 697                  นาง ณัฐนี สงเผือก

893 766                  นาง ณัฐปนีย เงินมาก

894 88                    เด็กหญิง ณัฐปารย ทองไกร

895 828                  นาย ณัฐพงค บุญให

896 22                    นาย ณัฐพงษ นวลมาก



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

897 2,012                นาย ณัฐพงษ เคนไชยวงศ

898 1,022                นาย ณัฐพล ยอดดี

899 1,523                นาย ณัฐพล แสงสอาด

900 3,691                นาย ณัฐพล เพ็ชรพันธ

901 4,542                เด็กชาย ณัฐภูมินทร พรหมจันทร

902 222                  นางสาว ณัฐวดี คงชนม

903 869                  นางสาว ณัฐวิภา เพชรทอง

904 4,997                นาย ณัฐวุฒิ แดงสุวรรณ

905 841                  นาย ณัฐศักดิ์ ณ ถลาง

906 1,587                นางสาว ณัณฐกณิคฐ เตียว

907 4,611                นางสาว ณิชากร ปุยรุก

908 4,195                นาง ณิชารีย ลมุล

909 2,081                เด็กหญิง ณิฌา จันทรแดง

910 1,155                นางสาว ณูรอาวาฏิฟ อาลี

911 3,711                นาย ดนัย สาธิตอภิบาลวงศ

912 4,582                นาย ดนุพล พลแสน

913 100                  นางสาว ดรุณวรรณ สุขเพ็ชร

914 921                  นาง ดรุณี เจะนุ

915 929                  นาง ดรุณี ทองแผว

916 1,024                นางสาว ดรุณี มามะ

917 1,572                นาง ดรุณี แกวเมฆ

918 3,048                นาง ดรุณี สินชู

919 1,795                นางสาว ดวงกมล โชคตระกูลเกียรติ

920 2,545                นาง ดวงกมล สะวะรัตน

921 4,517                นาง ดวงกมล อาแว

922 1,558                นางสาว ดวงกมล ชูโชติวัฒนากูล

923 2,356                นาง ดวงแข รัตนกาญจน

924 1,832                นาง ดวงจันทร กัทาฝน

925 4,912                นาง ดวงจันทร ทองขาว

926 552                  นางสาว ดวงใจ ทองสืบ

927 1,117                นางสาว ดวงใจ หวานจิต

928 3,171                นาง ดวงใจ ถาวระ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

929 3,724                นางสาว ดวงเนตร ปุยพรม

930 506                  นาง ดวงพร ตันพลีรัตน

931 2,820                นาง ดวงพร สุวรรณมณี

932 1,997                นางสาว ดวงสมร นราธรรม

933 1,810                นาย ดอรอแม เซ็ง

934 3,869                นาย ดอรอแม ดาดา

935 2,022                นาง ดัสซีมา มุวรรณสินธุ

936 3,515                นาย ดาการียา ปเยาะ

937 259                  นางสาว ดานิสา ทาวสมาน

938 3,249                นางสาว ดานีซะห สาและ

939 2,060                เด็กชาย ดาเนียน เวาะมะ

940 3,282                เด็กชาย ดาเนียล ตานีห็ง

941 3,827                นางสาว ดามิยา ยะโกะ

942 4,763                นาง ดารณี ยูนุ

943 3,441                นาง ดารัตน ทองอินทราช

944 2,269                นางสาว ดารา ไทยตรง

945 2,768                นาย ดาริด หวันดุหมิด

946 366                  นางสาว ดาริหยะ นิมิตรถวิล

947 4,814                นาง ดารีซะห หมัดหมาน

948 3,492                นางสาว ดารียะห กาเซ็ง

949 4,500                นาง ดารียะห มามะ

950 1,834                นาง ดารุณี บือซา

951 4,087                นาง ดารุณี มะซง

952 4,466                นางสาว ดารุณี สาและ

953 1,612                นาง ดารุนี ฮาลิม

954 3,648                นางสาว ดารูนะ ดอเลาะ

955 1,458                นางสาว ดาลีลา อูเซ็ง

956 851                  นาย ดาวุฒิ สลาม

957 2,047                นาย ดาโอะ ตาปู

958 2,451                นางสาว ดาฮูรา พีรีซี

959 3,988                นาง ดํา บุตรมาตา

960 4,168                นาย ดํา รักชน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

961 559                  นาย ดํารงค กาญจกานนท

962 1,177                นาย ดํารงค จันทรโท

963 1,280                ดิลก ศิริวัลลภ

964 2,278                นาง ดีเกาะ ยาลอ

965 3,922                นางสาว ดียานา มะดาโอะ

966 3,574                นาย ดียาฮูดิง ซาแม

967 2,200                นาย ดือมานะ  มิง

968 3,494                นาย ดือรอแม ยีดิง

969 4,960                นาย ดือเลาะ ลาเตะ

970 4,970                นาย ดุลซาลัม มะลี

971 1,857                นาย ดุลรอแม็ง สาแม็ง

972 2,855                นาย ดุลฮาเล็ม มะแซสะอิ

973 1,452                นาย ดุลัฟ หะยีอารง

974 2,936                นาย ดุษฎี ชูสังกิจ

975 2,441                นาย ดุสิต สุวรรณรัตน

976 541                  นาย เดช ชลายนวัฒน

977 2,519                นาย เดช เล็กวิชัย

978 4,126                นาย เดช ยอดรักษ

979 4,448                นาย เดช แกวนพรัตน

980 755                  นาย เดชา วิชัยยุทธ

981 4,592                นาย เดชา ทิพยทิฆัมพร

982 403                  นาย เดชาวัต วรยศ

983 3,930                นาย เดนพงษ มลิวัลย

984 4,080                นาย เดะแว นะอิง

985 1,100                นาย เดือนจิต ปฐมนุพงษ

986 3,229                นาย แดง แซภู

987 3,511                นาย แดง ยอดรักษ

988 4,088                นาย แดง คงประเสริฐ

989 4,470                นาย แดง ออนดี

990 1,742                นาย แดง ปริ่นพรม

991 323                  นาย ไดลามี ยูโซะ

992 4,328                นางสาว ตรงกมล ชูเชิด



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

993 4,836                นาย ตระกูลพันธ บินมะยิ

994 452                  นางสาว ตรึชดา มีจันทร

995 4,728                นางสาว ตวนซาฮารา สาเหะสาและ

996 3,632                นาย ตวนดาโอะ ลือบา

997 2,993                นางสาว ตวนฟาดีลา ทวีจิตร

998 4,797                นาย ตวนรี่เปง ยี่งอ

999 1,218                นาย ตวนสะมะแอ ดอเลาะ

1000 2,379                นาย ตวนอาซิ กอตอนีลอ

1001 1,104                นางสาว ตวนฮัสซียะ อัครเสณีย

1002 2,249                นางสาว ตวนฮายาตี บูโด

1003 575                  นาย ตอปา ดือราโอะ

1004 3,634                นาย ตอปา ดะเละ

1005 2,736                นางสาว ตอยญีบะห ยูโซะ

1006 584                  นางสาว ตอยยีบะห สือแม

1007 4,963                นางสาว ตอยีบะห บาแม

1008 1,322                นาย ตอเละ บินนารี

1009 1,400                นาย ตอเละ สะมะแอ

1010 4,304                นาย ตอเละ สะอิ

1011 1,132                นาย ตอเลาะ ดาโอะ

1012 4,326                นาง ตออีบะ ภูประเสริฐ

1013 3,706                นาย ตอเฮ สาและ

1014 1,863                นาง ตันติยา ศรีจันทร

1015 2,355                นางสาว ตัยบะ โตะมิง

1016 2,312                เด็กหญิง ตัสนีม เพ็งเทพ

1017 1,545                นางสาว ตานฟา แซวอง

1018 2,497                นาย ตารมีดี วาเตะ

1019 3,452                นางสาว ตาลทิพย ทองคุปต

1020 3,690                นาง ตีปะ เจะหมิ

1021 1,953                นาง ตีเมาะ แวหะมะ

1022 3,184                เด็กชาย ตูวันนัสรีย ตูวันสะราวี

1023 1,489                นาง ตูแวซากียะ เดนดารา

1024 3,927                นาย ตูแวโซะ ทูแวโวะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1025 3,967                นางสาว ตูแวนูรีซัน กูโซะ

1026 3,096                นางสาว ตูแวยะ ตูแวบือซา

1027 3,682                นาย ตูแวเลาะ ตูวันลอเซ็ง

1028 883                  นาย เตาวเฟต แวอูเซ็ง

1029 2,649                นาย เติม ยอดเสาร

1030 2,723                นาย เติม เสารพูน

1031 4,130                นาง เตือนใจ ธรรมสมบัติ

1032 43                    นาย ไตรทิพย สกุลประดิษฐ

1033 2,921                นางสาว ไตรนอง ดาโอะ

1034 3,475                นาย ไตรรงค พราหมณชูเอม

1035 955                  นาย ไตรวุธ เจะสา

1036 931                  เด็กชาย ถวิกรรณ หลีเจริญ

1037 262                  นาย ถวิล หลีเจริญ

1038 4,303                นาย ถวิล คงสวัสดิ์

1039 200                  นาย ถวิล โฉมอุภัย

1040 2,346                นาย ถิรเดช ละออสุวรรณ

1041 4,577                นาย ถิรายุทธ พรหมภักดี

1042 251                  นาย เถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ

1043 1,045                นาย ทนงคเดช สุวรรณศรี

1044 4,260                นาย ทนงศักดิ์ สิทธิศักดิ์

1045 1,696                นาย ทนต รามแกว

1046 4,809                นาย ทนาชัย สุวรรณทิพย

1047 2,358                นาย ทรงกรด หลีเจริญ

1048 4,069                นาย ทรงรัตน ชูหวาน

1049 1,679                นาย ทรงศักดิ์ จิตรประสงค

1050 3,213                นาย ทรงศักดิ์ ศรีวิเชียร

1051 569                  นาย ทรงศิลป แสงเมล

1052 2,923                นาง ทรรศนีย บูระพันธ

1053 230                  นาย ทวนธน มาลารัตน

1054 2,881                นาย ทวิช วรรณรัตน

1055 447                  นาย ทวิน เพ็ชรรัตน

1056 1,758                นาย ทวี จันทรออน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1057 750                  นาย ทวีพงษ ถนอมสงวน

1058 123                  นาย ทวีลาภ สังขสุวรรณ

1059 339                  นาย ทวีศักดิ์ ยอดเพชร

1060 843                  นาย ทวีศักดิ์ เหลาสกุล

1061 1,015                นาย ทวีศักดิ์ อนันตจําเริญ

1062 3,140                นาย ทวีศักดิ์ ถาวระ

1063 1,469                ทวีศักดิ์ สวัสดิ์รักษา

1064 965                  นาย ทศพล แกวศี

1065 4,526                นาง ทศพล ไกรนอย

1066 3,280                นางสาว ทองใบ ธรรมจักร

1067 2,724                นาย ทอน ไชยสิทธิ์

1068 756                  นางสาว ทัดดาว ยิ้นลุง

1069 2,595                ทัศนัย ตรุระจิตต

1070 62                    นาง ทัศนีย ยะภา

1071 1,273                นางสาว ทัศนีย เลาะ

1072 3,819                นาง ทัศนีย เจียรเจริญ

1073 4,075                นาง ทัศนีย สองชวย

1074 165                  นางสาว ทัสนิมย บารู

1075 4,415                นาง ทัสสิมนต บุญเพิ่ม

1076 2,648                นาย ทายวุฒิ จินดาวรรณ

1077 1,501                นาย ทิน คงพูน

1078 783                  นาย ทินกร แสงวาดี

1079 3,260                นาย ทินกร เกลี้ยงคําหมอ

1080 3,210                นาง ทิพปภา สัตยชิติ

1081 3,598                นางสาว ทิพานัน คงสุวรรณ

1082 2,636                นาย เทอดศักดิ์ ดุลสามะ

1083 4,121                นาง เทียบจุฑา ทองเม็ด

1084 778                  นาง เทียม สุขบาน

1085 90                    นางสาว ไทลิน วัฒนภิญโญ

1086 1,224                ธงฉาน บุญระเทพ

1087 4,172                นาย ธงชัย กองแสง

1088 4,291                นาย ธงชัย จันวิไชย



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1089 767                  นาย ธงชาติ สายหมี

1090 758                  นาย ธนกฤต พัฒนแชม

1091 2,704                นาย ธนกฤต อินทสโร

1092 2,397                นาย ธนชัย เงินมาก

1093 4,503                นาย ธนชาติ นพสินธุ

1094 375                  นาย ธนบดี ถิระผจญ

1095 860                  นาง ธนพร คลังมโน

1096 3,165                นางสาว ธนพร ยอดแกว

1097 1,148                นาย ธนพล ตันสุนีย

1098 1,376                นาย ธนพล สืบเสาร

1099 1,660                นาย ธนพัต กูวิริยะ

1100 2,304                เด็กชาย ธนเพชร เนื้อออน

1101 4,111                นางสาว ธนภค เฉลิมกิตติชัย

1102 721                  นาย ธนภัค หนอนิล

1103 4,567                นาย ธนภูมิ จันทรแกว

1104 2,194                นาย ธนวรรธห ทองจันทร

1105 1,121                นางสาว ธนะรัชต อาแว

1106 2,800                เด็กชาย ธนะรัชต นอยสราง

1107 2,905                นางสาว ธนัฏฐา ตูแวมะ

1108 2,151                นาย ธนัฐ คงรังษี

1109 136                  นาย ธนากร เงินมาก

1110 1,748                เด็กชาย ธนากร พริกบุญจันทร

1111 2,457                นาย ธนากร แกวกสิกรรม

1112 590                  นาย ธนาชิต ทรัพยพูศิริวงษ

1113 2,245                ธนาธิป โสภาพ

1114 263                  นาย ธนานนท เปาะนิ

1115 379                  นาย ธนาพล เกิดพิมพ

1116 1,311                นาง ธนาภรณ โนบาง

1117 1,920                นาง ธนิกา ไชยธนัทกุล

1118 3,169                นางสาว ธนิกานต หยังสู

1119 1,536                นาง ธนิดา ดานราชัยมงคล

1120 1,592                นาย ธนิต สืบเสาร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1121 2,493                นาย ธนิต วงษนอย

1122 1,952                นาย ธนู สุวรรณโน

1123 4,389                นาย ธนู ศิริ

1124 184                  นาย ธเนศ สิทธิมิตร

1125 1,480                นาย ธเนศ มณฑา

1126 1,764                นาย ธเนศ ศรีเอียด

1127 942                  นาย ธรณธันย บัวกิ่ง

1128 52                    นาย ธรรมนูญ เมฆสมุทร

1129 2,503                นาย ธรรมนูญ บัณฑิตวิศาล

1130 398                  นาย ธรรมพร ภระยา

1131 253                  นาย ธรรมรงค คงวัดใหม

1132 661                  นาย ธรรมศักดิ์ โทนไทย

1133 4,116                นาย ธรรมสาร บุญวิสูตร

1134 2,713                นาย ธเรศ ธัญญะผล

1135 732                  นาย ธวัช ลีลาจิรวัฒน

1136 4,759                นาย ธวัช นาโศภา

1137 1,202                นาย ธวัชชัย พรหมจันทร

1138 2,606                นาย ธวัชชัย พรหมแกว

1139 2,796                นาย ธวัชชัย ปานทอง

1140 3,036                นาย ธวัชชัย เจะตือเงาะ

1141 3,268                นาย ธวัชชัย ถาวระ

1142 3,631                นาย ธวัชชัย ไชยศรี

1143 4,333                นาย ธวัชชัย ไกรราษฏร

1144 4,554                นาย ธวัชชัย ขันทะรีย

1145 4,283                นาย ธัชพงศ บัวนุช

1146 4,144                นาง ธัญญา แวสะมะแอ

1147 2,294                นางสาว ธัญญามาศ ศศิบุญยรัตน

1148 2,639                นาย ธัญพิสิษฐ แดงดี

1149 38                    นางสาว ธัญลักษณ บาซอ

1150 2,345                นาย ธันว มุขตา

1151 1,619                นาย ธันวา พยัคฆโยธี

1152 78                    นาย ธาตรี ศศิบุญยรัตน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1153 1,156                นาง ธารทิพย สงสุวรรณ

1154 2,966                นาง ธาริตา เดนชีวา

1155 772                  นางสาว ธิดารัตน ซอนเติม

1156 1,614                นางสาว ธิดารัตน สวยงาม

1157 1,161                นาง ธิติมา แกวระวัง

1158 2,705                นางสาว ธิติมา อูมาแง

1159 107                  นาง ธิติมา ทองคุปต

1160 3,645                นางสาว ธิยาภร ดึกภุมรินทร

1161 4,665                นาง ธีมาพร ดํามิตร

1162 698                  เด็กชาย ธีรดนย บุญลึก

1163 1,733                นาย ธีรเดช ชูสิงห

1164 2,241                เด็กชาย ธีรนนท ทองดี

1165 1,668                นาย ธีรพงศ ศรีจันทร

1166 3,200                เด็กชาย ธีรพัฒน กาญจนศร

1167 4,033                เด็กชาย ธีรภัทร ขุนทวี

1168 277                  เด็กชาย ธีรภัทร นาถประดิษฐ

1169 806                  นาย ธีรภัทร วังศิริกุล

1170 2,668                เด็กชาย ธีรภัทร ทิพรัตน

1171 4,363                นาย ธีรมัตถ แวยูโซธ

1172 1,192                นาย ธีรยุทธ เนื้อออน

1173 2,164                นาย ธีรยุทธ มะ

1174 1,723                นาย ธีรวชิรากรณ พฤษพันธุ

1175 899                  นาย ธีรวัฒน หมื่นเพชร

1176 990                  นาย ธีรวัฒน ทองเมือง

1177 106                  นาย ธีรวิทย มั่งเรืองสกุล

1178 928                  นาย ธีรวิทย ศิริวัลลภ

1179 2,114                นาย ธีรวุฒิ มามะ

1180 1,918                นาย ธีรศักดิ์ บินมูซอ

1181 2,659                นาย ธีรศักดิ์ นาคชุม

1182 1,691                นาย ธีระ ชูสิงห

1183 3,849                นาย ธีระ วงศชัยศรี

1184 4,429                นาย ธีระ อภิรักษเสนา



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1185 2,494                นาย ธีระชัย ดวงเทพ

1186 4,471                เด็กชาย ธีระพงศ บัวนุช

1187 4,994                นาย ธีระพงษ เดชาฐาน

1188 2,801                นาย ธีระพล แกนสาร

1189 316                  นาย ธีระยุทธ ภูวนพงศ

1190 2,267                นาย ธีระวุฒิ ขุนพล

1191 4,794                นาย ธีระศักดิ์ ศรีสุวรรณ

1192 99                    นางสาว ธีราพร วรรณโณ

1193 120                  นาง ธีราภรณ ศรีรัตนกุล

1194 2,240                เด็กชาย เธียรวิชญ ทองดี

1195 4,744                นางสาว ยุภาพร พวงจันทร

1196 4,166                นางสาว สาอิดะห มามะ

1197 649                  นาง นงนาถ มิตรทะจิตร

1198 834                  นาง นงเยาว เกษกุล

1199 2,133                นางสาว นงลักษณ เจะมะ

1200 4,518                นาง นงลักษณ หนูนัอย

1201 2,539                นาย นนธวัข สะโต

1202 101                  นาย นพกรณ สอนอินทร

1203 3,614                นพกุล ทองยอย

1204 780                  นาย นพดล เหล็บโตะเหมาะ

1205 2,274                นาย นพดล อัจจิมากุล

1206 3,067                นาย นพดล มนตรี

1207 381                  นาย นพพงษ ดิษโร

1208 960                  นาย นพพร แปนเชียร

1209 2,973                นาย นพพร บุญวิสูตร

1210 4,821                นาย นพพร จันทรแกว

1211 803                  นางสาว นพวรรณ ดินแดง

1212 4,393                นาย นพัฒน พืชนุกูล

1213 1,775                นาง นพัทรสรณ เจริญวิชัย

1214 1,082                นาย นภดล ศศิบุญยรัตน

1215 3,436                นาย นภดล ยอมเต็ม

1216 4,263                นาง นภสร จันทสิโร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1217 3,371                นาง นภัสกร ณัทปวร

1218 2,656                นางสาว นภาพร เอียดนอย

1219 3,586                นาง นภาพร พันธิ์เดช

1220 1,685                เด็กชาย นรวีรณ พยัคฆโยธี

1221 1,350                นาย นรา ตันหยงพันธ

1222 3,529                นาย นราดล ภัทราธิกุล

1223 3,030                เด็กชาย นราทัศน หนูโยม

1224 643                  นาง นราทิพย จันทรประทีป

1225 1,377                นาย นราธิป จิยี่งอ

1226 4,214                นาย นราธิป กัตะเวที

1227 2,837                นาง นรานารี สันตินราพงศ

1228 1,301                นางสาว นราพร พัฒศรี

1229 3,873                นางสาว นราพร นวลรอด

1230 2,247                นาง นราภรณ มาสเนตร

1231 245                  เด็กชาย นราวิชญ ชิตบุตร

1232 3,629                นาย นราศักดิ์ บายคายคม

1233 4,313                นาย นรินทร จินดาเพ็ชร

1234 4,418                นาย นรินทร แซผาง

1235 4,114                นาง นรินทิพย ไชยแดง

1236 3,160                นางสาว นริมล ตั่นอนุ

1237 900                  นาย นริศ แกวนพรัตน

1238 1,763                เด็กหญิง นริศรา แมงเส็ง

1239 170                  นางสาว นริสา ทรัพยปรุง

1240 1,522                นางสาว นริสา สะมาแอ

1241 1,262                นาย นเรศ แสงมณี

1242 4,975                นาย นเรศ ศิราพรรณ

1243 471                  นาย นเรศร โยธากุล

1244 1,375                นาง นฤมล จันทรแกว

1245 1,417                นางสาว นฤมล แซออง

1246 1,765                นาง นฤมล วาเด็งพงศ

1247 2,979                นางสาว นฤมล ขานโบราณ

1248 2,780                นางสาว นลินี สาและ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1249 1,978                นาง นวพร แสนชม

1250 3,666                นางสาว นวพรรษ เทพปุย

1251 4,887                นาย นวพล ธาระมรรค

1252 4,439                นาย นววิธ แกวปาเนะ

1253 2,505                นาง นอมจิตต แสงขาว

1254 3,174                นางสาว นอย เหมศิริ

1255 2,528                นาง นอรมาห ไชยลาภ

1256 3,896                นาย นอรอเด็ง เจะเตะ

1257 3,852                นางสาว นอรอีมวารา มะสือรี

1258 3,017                นาย นัควัต สือแม

1259 4,060                เด็กหญิง นัจมีญา ตันยีนายู

1260 3,965                นางสาว นัจมีย. รอมะซา

1261 4,509                นางสาว นัจวา คาเดร

1262 4,865                เด็กหญิง นัซมี เหงบารู

1263 2,478                นางสาว นัซรี ปะเตะ

1264 3,969                นาย นัซรี กะแน

1265 3,348                นาย นัซรูดิง รือสะ

1266 2,841                เด็กหญิง นัซวา อาบูลี

1267 1,925                เด็กชาย นัซวาน มะยิ

1268 4,825                เด็กหญิง นัซวาร โตะและ

1269 3,153                นางสาว นันฑิดดา มะยายอ

1270 4,082                นาง นันทนภัส แดงประดับ

1271 4,347                เด็กหญิง นันทนภัส ชวยรอด

1272 67                    นางสาว นันทนลิน ปลื้มเปรมจิคร

1273 555                  นางสาว นันทนัท อินทรทอง

1274 4,420                นาง นันทนา เกตุอารีย

1275 2,330                นาง นันทมนัส กาซอ

1276 1,453                นางสาว นันทรัตน อาเทศธุรพงศ

1277 1,869                นาง นันทวดี จอนเจิม

1278 2,956                นาง นันทวรรณ วรงคไพสิฐ

1279 3,795                นางสาว นันทหทัย จันทรอุย

1280 1,876                นาง นันทิน คงบุตร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1281 2,690                นาง นันทิยา มามะ

1282 2,972                นาง นันทิยา แสงชูด

1283 1,168                นาย นันมุหดีน แวยูโซะ

1284 1,447                นางสาว นัฟยะห มะลี

1285 2,521                นางสาว นัยนา แมนมั่น

1286 3,319                เด็กชาย นัยฟนย กาเร็งสานา

1287 2,819                นางสาว นัศรินทร อูเซ็ง

1288 579                  นาย นัศรี ซา

1289 2,065                นาย นัศรุดดีน เจะแน

1290 2,132                นาย นัสเซอรรุดิน สะนิบากอ

1291 1,972                นางสาว นัสนีน บินบือราเฮง

1292 3,962                นางสาว นัสมีย เตะ

1293 1,980                นาย นัสรี มะ

1294 3,548                นาย นัสรี อรอุมาศ

1295 4,826                นาย นัสรี นิยมเดชา

1296 3,734                เด็กหญิง นัสรีน แวมามะ

1297 4,529                นางสาว นัสรีน เจะเตะ

1298 2,383                เด็กหญิง นัสรีนี กาซอ

1299 3,404                นาย นัสรุดดีน บินซา

1300 2,611                นาย นัสรูน มีเด็ง

1301 1,145                นางสาว นาซา กีติง

1302 4,898                เด็กหญิง นาซีฟาร บุญจันทร

1303 2,548                นางสาว นาซีมะ บินสาและ

1304 2,628                นาง นาซียะห อูเซง

1305 2,540                นาย นาซือรี สาแลแม

1306 4,340                นาย นาซือรี อาแวเงาะ

1307 3,305                นาย นาซูฮา มะหะมะ

1308 4,133                นาย นาเซ มะหา

1309 3,655                นาย นาเซร ดาโอะ

1310 1,478                นาย นาโซรี หะแวโซะ

1311 3,078                นางสาว นาฏยา พรมแกว

1312 2,941                นางสาว นาดียา สุนทร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1313 2,835                นาง นาดีเราะ ฮาแว

1314 1,988                นางสาว นาเดียร อัสมะแอ

1315 3,596                นางสาว นาเดียร ดือราแม

1316 3,626                เด็กหญิง นาตาชา เจะปอ

1317 338                  นางสาว นาถรัตน กาเด

1318 1,576                นาง นาถลาวัลย ขวัญคํา

1319 4,546                เด็กชาย นาบิล แวหะมิ

1320 1,050                นางสาว นาบีละห หะมะ

1321 4,733                นางสาว นาพีซะ ลาเตะ

1322 4,435                นางสาว นายะ อาแว

1323 1,366                นางสาว นายีเราะ สือนิ

1324 4,047                นางสาว นาริสา เบญดาวุด

1325 2,469                นาง นารี ดีตรีเพชร

1326 4,714                นางสาว นารี นิลจันทร

1327 4,102                นางสาว นารีมะ ดือราซอ

1328 1,684                นางสาว นารียา ยามา

1329 2,413                นาง นารีรัตน แสงรัตน

1330 3,792                นางสาว นารีรัตน วุฒิศาสตร

1331 3,181                นาย นารูดี วาแฉะ

1332 1,708                นาย นาวารี ดะตอ

1333 556                  นาย นาวาวี อีซอ

1334 2,957                นาย นาวาวี อีสอ

1335 3,639                นาย นาวาวี นิกาเร็ง

1336 4,386                นางสาว นาวินี แวนาแว

1337 2,300                นาย นาวี บัวงาม

1338 2,526                นางสาว นาสือเตาะ มะแม

1339 4,310                เด็กชาย นาอิฟ แวหะมิ

1340 2,452                นาง นาอีมาห กาเจ

1341 4,152                นางสาว นาอีละห มะสูและ

1342 4,275                นางสาว นาอีหมะ สาหะ

1343 18                    นางสาว น้ํามนต ชวยรักษา

1344 3,105                นาย นิกร บูระพันธ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1345 3,699                นาย นิคม ละอองศิริวงศ

1346 4,332                เด็กหญิง นิชา ชวยรอด

1347 2,906                นางสาว นิซอลีฮะห ซือแลแม

1348 1,222                นางสาว นิซัมซูไรซะห นิโซะ

1349 1,360                เด็กหญิง นิซาเนีย มุสตาฟา

1350 2,051                นาย นิซายาดีย หลีตอสัน

1351 2,172                นางสาว นิซูเฟย  นิบือซา

1352 689                  นางสาว นิซูไรดา บินแวดอเลาะ

1353 4,029                นางสาว นิซูวานีย หะยีมะยี

1354 3,643                นางสาว นิซูสีลา นิมะ

1355 2,161                เด็กหญิง นิซูฮัยดา นิบือซา

1356 4,876                นาง นิเซาะ นิโซะ

1357 4,225                เด็กหญิง นิญารินดา ทวีจิตร

1358 4,536                เด็กหญิง นิณัฐชา นิมะ

1359 3,032                นาง นิดาพร นิมอ

1360 532                  นาง นิตย อํานวยพูนสุข

1361 1,516                นาง นิตยา วุนาพันธ

1362 2,760                นางสาว นิตยา สังขแกว

1363 2,971                นาง นิตยา สาอิ

1364 619                  นาย นิตายูสศุบกี มุสตาฟา

1365 4,366                นาย นิติพงษ ทาหา

1366 3,636                เด็กชาย นิติพนธ ศรีราช

1367 1,272                นางสาว นิทราพร แซลิ่ม

1368 1,204                นาย นิทัศน คงสาม

1369 2,815                นาย นิธิกร นวลรอด

1370 1,759                นางสาว นิธิกานต จันทา

1371 609                  นาย นิธิพัฒน บั้นบูรณ

1372 2,727                นาง นิธิมา เทพกําเหนิด

1373 4,210                นาง นิธิมา วันดิลกกุล

1374 2,069                นาย นิธิรอน ภัทราธิกุล

1375 1,940                นาง นินาโยะฮัน สะมาแอ

1376 598                  นาย นินารวี พงศารุจิรัตน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1377 3,884                นาย นิบอซู โซะนิเปาะ

1378 4,451                เด็กชาย นิบัดรูน นิยอ

1379 442                  นาย นิปา สาเมาะ

1380 1,539                นาย นิปา สะดียามู

1381 1,461                นาย นิพงษ พงษไพฑูรย

1382 178                  นาย นิพนธ ศิริรักษ

1383 1,225                นาย นิพนธ นิเฮาะ

1384 2,062                นาย นิพนธ หะยีวาเงาะ

1385 3,034                นาย นิพนธ ซินไชยชนะ

1386 3,704                นาง นิพพา ขําเล็ก

1387 3,607                นางสาว นิพัทธา รองเดช

1388 2,989                นาย นิพันธ รักชน

1389 4,560                นางสาว นิพาตีเมาะ บันสุรี

1390 1,703                นาง นิพารีดะห หริรัตนกุล

1391 4,907                นาย นิฟรฮาน ดุลยเดช

1392 2,321                นางสาว นิฟารีซัน โวะนิเน็ง

1393 513                  นางสาว นิภา บือราเฮง

1394 4,853                นาง นิภา นอยสุก

1395 1,479                นางสาว นิภาพร เลาะนะ

1396 2,892                นางสาว นิภาพร ยูนุ

1397 4,212                นางสาว นิภาพร  ขัวญคุม

1398 1,008                เด็กหญิง นิภาพรรณ ไชยสิท

1399 1,584                นางสาว นิภาภรณ กวยสกุล

1400 3,272                นางสาว นิภาภรณ เคี้ยวแกว

1401 912                  นางสาว นิภาวดี นิโซะ

1402 1,361                นาง นิภาวรรณ ขวัญไชย

1403 2,085                นาย นิมะ โตะเจะ

1404 2,029                นาย นิมะ ยูโซะ

1405 1,726                นาย นิมะอามิง วาเตะ

1406 1,200                นาย นิมัรวาน สาแม

1407 3,946                นาย นิมัรวาน นิโด

1408 2,885                นาง นิมารีเยาะ มะมิงจิ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1409 2,178                นางสาว นิมาสกะห ปาเตะ

1410 1,909                นาย นิมาหะมะสกรี นิยอ

1411 3,904                นาย นิมิตร ประกอบการคดี

1412 932                  นาย นิมูฮัมหมัดอามีน บินหะยีนิมิง

1413 982                  นาง นิยดา กระจายเกียรติ

1414 2,032                นาย นิยม ทองเด็จ

1415 3,627                นาย นิยม ศรีราช

1416 1,382                นางสาว นิยัสมี แนซี

1417 1,496                นาย นิยาฮารี คาบารอซา

1418 4,720                นาง นิรมล ศรีจันทร

1419 235                  นาง นิรอบียะห กอบวิทยา

1420 2,607                นางสาว นิรอหะห นิแห

1421 2,211                เด็กหญิง นิรฮาวาณ แวมะ

1422 343                  นาง นิรัชรา พงษอักษร

1423 492                  นาย นิรันดร บีดิง

1424 1,333                นาย นิรันดร โสตติมานนท

1425 3,778                เด็กชาย นิรันดร ดือรอแม

1426 1,318                เด็กหญิง นิรันดา ไชยสิท

1427 1,364                นิรันต ทากุดเรือ

1428 3,116                นาย นิรันท มะเด็ง

1429 1,936                นางสาว นิรา แดงโรจน

1430 687                  นาย นิรุตติ์ สะมะแอ

1431 1,265                นางสาว นิรุสณา สะดียามู

1432 2,079                นางสาว นิรูซนา มะสูละ

1433 4,996                นางสาว นิรูซนี มะสูละ

1434 2,932                นาย นิรูสลาน แวนามะกัน

1435 2,401                นาง นิโลบล สุวรรณชนะ

1436 1,924                นางสาว นิวรา เซงศรีแดง

1437 1,578                นาย นิวัฒน นิเลาะ

1438 2,912                นาย นิวัฒน จิรวิชญ

1439 4,117                นาย นิวัฒนา โสดเกิด

1440 250                  นาย นิวัติ คงฉิม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1441 1,830                นาง นิวาริน ปุนอักษรชัย

1442 4,741                นาย นิวุฒิ อินทรศรีสุข

1443 1,439                นาย นิแว อูมา

1444 3,139                นาง นิศมา บุญจันทร

1445 3,578                นาง นิศากร ชูประดิษฐ

1446 3,717                นางสาว นิศากร ลีนิน

1447 4,764                นาง นิศาชล ศรีสุข

1448 1,586                เด็กหญิง นิสรีน สลาโด

1449 881                  นางสาว นิสา คงชูดวง

1450 4,995                นางสาว นิสาชล จันทรทิตย

1451 4,504                นางสาว นิสีตีฮายา นิมะ

1452 4,636                นาง นิสือมัน นิแต

1453 2,256                นาย นิสือมันดี สาเมาะ

1454 4,512                นาง นิสูรียานี หะยีเจะแว

1455 364                  นางสาว นิสูไฮบะ นิเฮง

1456 4,182                นางสาว นิสูไฮลา นิหะยี

1457 3,398                นาย นิอันวาร บินนิมุ

1458 367                  นาย นิอัมรัน บินหะยีดิง

1459 175                  นาย นิอัมรันต สุไลมาน

1460 2,276                นาย นิอัสมี ฮามูด

1461 4,933                นาย นิอาแซ ฮะหลิง

1462 47                    นางสาว นิอาตีปะห นิแต

1463 1,084                เด็กหญิง นิอามณี บินหะยีนิมิง

1464 2,454                นาย นิอายิ บินหะยีมิง

1465 70                    นาย นิอารง นิเฮาะ

1466 2,149                เด็กชาย นิอารอฟต  นิบือซา

1467 3,406                นาย นิอาเรฟ บินนิมุ

1468 1,325                นาย นิอาลี มะลารี

1469 331                  นาย นิอิสมะแอล มุหะ

1470 3,417                นาย นิอีรฟาน นิมุ

1471 1,194                นางสาว นิฮาฟซะห บินนิมุ

1472 2,605                นางสาว นิฮาฟนี บินนิมุ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1473 3,776                นางสาว นิฮายาตี นิแปเราะ

1474 2,415                นาง นิฮาสนะ แวสะมะแอ

1475 2,251                นาย นิฮาสลาม โซะนิเปาะ

1476 3,857                นาย นิแฮ นิแฮ

1477 958                  นางสาว นีซะ มายี

1478 4,973                นาง นีซะ อาลี

1479 1,773                นางสาว นีซา เล็งฮะ

1480 4,787                นางสาว นีนูฟร หะยีมะ

1481 1,658                นาย นุกูล ชูนุย

1482 3,010                นาย นุกูล คําพุท

1483 4,428                นางสาว นุงนีรา ยูโซะ

1484 3,787                เด็กหญิง นุชดาเนีย ดาโอะ

1485 4,073                นาง นุชรีย ชูหวาน

1486 3,339                นาย นุย ยอดดี

1487 4,183                นาง นุย รัดไว

1488 2,603                เด็กหญิง นุรกามีละห อามะ

1489 4,939                นาย นุรดิง เจะมะ

1490 361                  นาง นุรนี มามะ

1491 4,844                นาย นุรมัน เจะเฮง

1492 2,715                นางสาว นุรลัยลา บินดาโอะ

1493 4,793                นางสาว นุรไอนี อาแว

1494 296                  นางสาว นุรฮัสลีซา แลนิ

1495 2,977                นางสาว นุรฮานา นิซาแย

1496 3,126                นางสาว นุรฮายาตี แวและ

1497 2,730                นางสาว นุรฮารีซา เปาะมะ

1498 1,416                นางสาว นุรฮูดา บินดาโอะ

1499 2,915                นางสาว นุรีซา สาและ

1500 4,778                นาง นุสรี มะเซ็ง

1501 242                  นางสาว นุสลีนา อาลีลูวี

1502 3,928                เด็กหญิง นุสวีรา ดะเจะตู

1503 3,477                นาง นุสิตา พรหมชัย

1504 3,646                นาย นูซี มะยูโซะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1505 4,264                นางสาว นูซีฮัน เจะดอเลาะ

1506 1,405                นางสาว นูนีฮะห แตหมะ

1507 1,254                นางสาว นูปอซียะ นิเซ็ง

1508 3,898                นาง นูมา กือจิ

1509 635                  นาย นูยี มะลาเย็ง

1510 1,688                นางสาว นูรซัยลา ดือเลาะ

1511 4,412                นาง นูรไซนี มาหามะ

1512 2,052                นางสาว นูรดา เจะเซ็ง

1513 3,941                เด็กชาย นูรดีน ดะเจะตู

1514 4,430                นาย นูรดีน สาแม

1515 3,807                นาย นูรเด็น แวกือจิ

1516 4,437                นางสาว นูรตัซรีน แมกอง

1517 3,389                เด็กหญิง นูรตัสณีม หะยีลาดอ

1518 2,565                นางสาว นูรฟารีซัน มะดากะ

1519 3,286                เด็กหญิง นูรฟตรี อับดุลรามัญ

1520 2,316                นางสาว นูรมา บินอาลี

1521 4,134                นางสาว นูรมา แวยูโซะ

1522 2,191                นางสาว นูรยัสมีนย เซ็ง

1523 4,558                นางสาว นูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

1524 1,504                นางสาว นูรยีฮัน ดือราซอ

1525 4,455                นาง นูรรา อารง

1526 1,999                นางสาว นูรไรณี ดอเลาะ

1527 4,346                เด็กหญิง นูรไลลา ยูนุ

1528 158                  นางสาว นูรอฮาย สะมะแอ

1529 2,572                นางสาว นูรอัยนี มะและเด็ง

1530 34                    นางสาว นูรอัยยนิง ประดิษฐธรรม

1531 587                  นางสาว นูรอัสมะ เจะและ

1532 4,031                เด็กหญิง นูรอาฟฟะร ยามา

1533 1,217                นางสาว นูรอาลียา กาเซ็ง

1534 3,714                เด็กหญิง นูรอิรฟา นิแห

1535 3,697                นางสาว นูรอิรมา นิแห

1536 2,337                นาย นูรอีซัม อาแว



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1537 3,115                นางสาว นูรไอณี ซาแม

1538 3,424                นางสาว นูรไอณีย สิทธิศักดิ์

1539 3,774                นางสาว นูรไอณีย บินดอเลาะ

1540 337                  นางสาว นูรไอนี อูมูดี

1541 1,657                นาง นูรไอนี แมงเส็ง

1542 4,250                นางสาว นูรไอนี เปาะซา

1543 4,496                นางสาว นูรไอนี หะยีดาโอะ

1544 3,882                นางสาว นูรไอมาน สะแปอิง

1545 3,888                นาย นูรฮัฟดี ลอแม

1546 2,895                นางสาว นูรฮัสนีญา นิกาเร็ง

1547 3,021                นางสาว นูรฮาพีซา มะกอเห

1548 2,962                เด็กหญิง นูรฮาฟาติน บากาแซ

1549 1,147                นางสาว นูรฮายาตี มูนาแฮ

1550 1,180                นางสาว นูรฮายาตี แวมะ

1551 3,513                นางสาว นูรฮายาตี อินจันทร

1552 3,530                นางสาว นูรฮายาตี ลีฆะ

1553 2,190                นางสาว นูรฮาศีมี แวมะ

1554 1,191                นางสาว นูรฮีดายะห โตะแมะ

1555 4,915                นางสาว นูรฮีดายู เจะแว

1556 2,403                นางสาว นูรฮุสนา แวมะ

1557 383                  นางสาว นูรฮูดา ยูโซธ

1558 2,039                นาง นูรฮูดา หะมิ

1559 4,059                นางสาว นูรฮูดา สาแม

1560 4,490                นางสาว นูรัซา ยูโซะ

1561 2,449                นางสาว นูรัยดา อุเซ็ง

1562 3,813                นางสาว นูรา เจะสนิ

1563 4,701                นางสาว นูรา บูละ

1564 1,310                นางสาว นูรีซะห กาเจร

1565 358                  นางสาว นูรีซัน เจะแฮ

1566 421                  นางสาว นูรีซัน ซีโปสาแม

1567 429                  นางสาว นูรีซัน อูเซ็ง

1568 2,604                นาง นูรีซัน เจะหะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1569 3,523                นางสาว นูรีซัน วาเตะ

1570 3,878                นางสาว นูรีซัน มะเก

1571 3,949                นางสาว นูรีซัน เตะตานิง

1572 4,371                นางสาว นูรีซัน เจะอาลี

1573 4,896                นางสาว นูรีซัน บินมะมิง

1574 520                  นางสาว นูรีซา เจะแต

1575 1,206                นางสาว นูรีซา มาหะมุ

1576 1,664                นางสาว นูรีซา มะดากะ

1577 2,216                นางสาว นูรีซา แวหะมะ

1578 3,563                นางสาว นูรีซา นาพี

1579 4,955                นางสาว นูรีซา เจะวานิ

1580 3,848                นางสาว นูรีซา เจะอูเซ็ง

1581 478                  นางสาว นูรีซาน มะเด็ง

1582 225                  นางสาว นูรีซาร กุโน

1583 3,289                นางสาว นูรีซาวาตี เจะโด

1584 2,585                นางสาว นูรีแซ อีแต

1585 278                  นางสาว นูรีดา วาจิ

1586 290                  นางสาว นูรีดา อาแว

1587 346                  นางสาว นูรีดา มะดือราแว

1588 863                  นางสาว นูรีดา สะนิ

1589 904                  นางสาว นูรีดา อะสัน

1590 1,133                นางสาว นูรีดา มะแซ

1591 1,938                นางสาว นูรีดา สาอุ

1592 2,291                นางสาว นูรีดา มะดีเยาะ

1593 2,924                นางสาว นูรีดา อาแว

1594 3,054                นางสาว นูรีดา ขาเดร

1595 4,005                นางสาว นูรีดา ตอเยะ

1596 4,940                นางสาว นูรีดา เจะเลาะ

1597 3,387                นางสาว นูรีตา ยะโกะ

1598 4,305                เด็กหญิง นูรีน ดือราแม

1599 2,833                นางสาว นูรีนา เจะซู

1600 3,005                นางสาว นูรียะ เจะสาและ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1601 4,351                นางสาว นูรียะ มาสาแม

1602 1,888                นางสาว นูรียะห สะมะแอ

1603 3,177                นางสาว นูรียะห ตําลอ

1604 388                  นางสาว นูรียา อุเซ็ง

1605 2,295                นางสาว นูรีหา มะสือรี

1606 2,678                นาง นูรีฮะห แวยะโกะ

1607 2,902                นางสาว นูรีฮัน สาและ

1608 4,043                นางสาว นูรีฮัน อูเซ็ง

1609 4,315                เด็กหญิง นูรีฮัน เปาะซา

1610 2,698                นางสาว นูรีฮา มูซอ

1611 3,728                นางสาว นูรีฮา เต็ง

1612 4,445                นางสาว นูรีฮา เด็ง

1613 4,519                นาง นูรีฮา บินมะราเฮง

1614 1,957                นาง นูรีฮาน ดอแม

1615 3,839                นางสาว นูรีฮานีซ บือราเฮง

1616 289                  นางสาว นูรุลฮุสนา วานิ

1617 2,992                นางสาว นูรุลฮูดา เจะซอ

1618 3,695                นางสาว นูรุลฮูดา เล็งฮะ

1619 3,964                นางสาว นูรูไซดา ดาเล็งมะ

1620 4,559                นาย นูรูดิน แกมะ

1621 3,042                นาย นูวา สตาปอ

1622 1,529                นาย นูแว เจะโซะ

1623 4,345                เด็กหญิง นูอัฟรีซัน เปาะซา

1624 2,949                นางสาว นูไอนี เลาะจีนอ

1625 4,516                นาง นูไอนี ดาโอะ

1626 4,761                นาง นูไอนี นิยมเดชา

1627 493                  นางสาว นูฮายาตี ซือนิ

1628 392                  นางสาว นูรอัสมานี ดือราแม

1629 2,775                นาย เนตร หลีสวัสดิ์

1630 1,932                เด็กชาย เนาฟล มะยิ

1631 4,268                นาง เนาวนิตย นิลสุวรรณ

1632 1,328                นาย เนาวพล ขาวแสง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1633 1,438                นางสาว เนาวรัตน แกวประสพ

1634 3,107                นางสาว เนาวรัตน ดวงสุข

1635 3,601                นาง เนาวรัตน แซฮอ

1636 4,307                นาง เนาวรัตน ธีรวรวิทย

1637 657                  นาย เนาววีย มะมิง

1638 4,774                นาง แนงนอย ชาตะกูล

1639 393                  นาย แนม ชินพงศ

1640 1,034                นางสาว โนซาฮรา มะยูโซะ

1641 3,427                นางสาว โนรซาฮีดา หมัดประสิทธิ์

1642 1,950                นางสาว โนรเดียนา อารงค

1643 2,598                เด็กหญิง โนรบัยนู กามา

1644 1,052                นางสาว โนรมาวาตี อาลี

1645 3,811                เด็กหญิง โนรอัฟนาน เปาะแต

1646 3,293                นางสาว โนรอามาลีน อูเซ็ง

1647 3,675                เด็กหญิง โนรเอมีเรีย อูเซ.็

1648 4,749                นางสาว โนรไอนี เสริมศาสน

1649 1,483                นางสาว โนรฮายาตี สาและ

1650 3,167                นางสาว โนรฮายาตี ดือเระ

1651 2,467                นางสาว โนระมา เจะมะ

1652 4,381                นาง โนรา อาแว

1653 2,231                นางสาว โนรีดา ยะปา

1654 4,299                นาง โนรีดา บือราเฮง

1655 1,663                นาง โนรียา พยัคฆโยธี

1656 4,651                นางสาว โนรีลา สาและ

1657 23                    โนสมา หลีเส็น

1658 437                  นาง บงกช ศิริโรจนาพร

1659 486                  นาง บงกช ภิรมยเวศน

1660 1,802                นาย บดินทร อุดมลักษณาเวทย

1661 1,727                นางสาว บรรจง พุมจันทร

1662 4,375                นาย บรรจง สบเรือง

1663 1,751                นาย บรรเจิด รมโพธิ์ชี

1664 4,804                นาย บรรดา โคตรสมบัติ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1665 4,300                นาย บรรดาศักดิ์ เทพษร

1666 529                  นาย บวรศักดิ์ ชูแยม

1667 3,239                นาย บะฮารน กาเซ็ง

1668 3,758                นาย บักริน อีซอ

1669 4,709                นาย บักรี ลอแม

1670 821                  นาย บัญชา กันหาสินธุ

1671 2,147                นาย บัณฑิต นาคเกิด

1672 3,581                นาย บัดรี กามะ

1673 4,849                เด็กชาย บัดรู หะยี

1674 2,285                นางสาว บัลกิส แวกือแฉะ

1675 1,917                นาย บัสรี เจะหะ

1676 3,089                นาย บัฮรูดิน สติรักษ

1677 1,588                นาย บาชีร ยูโซะ

1678 2,797                นางสาว บาซละห วาเฮาะ

1679 617                  นาย บาซีร สาแม

1680 1,579                นางสาว บาดารียะห ยูโซะ

1681 1,756                เด็กชาย บารมี นิลรัตน

1682 4,052                นาย บาสูกี นาวี

1683 2,205                เด็กหญิง บิสมี บํารุงชาติ

1684 4,675                นางสาว บีซียอง เหลาวิริยะสุนทร

1685 2,773                นางสาว บืสมี บินกอเตาะ

1686 2,516                นาย บือราเฮง ยานยา

1687 2,541                นาย บือราเฮง ดอเลาะ

1688 2,853                นาย บือราเฮง บอสู

1689 4,869                นาย บือราเฮง มามะ

1690 4,112                นาย บุญ ศรีเอียด

1691 89                    นาย บุญชวน บัวสวาง

1692 2,635                นาย บุญชวน จิตรขวัญ

1693 1,107                นาง บุญชวย แกวประดับ

1694 2,873                นาง บุญชวย สกุลจีน

1695 3,253                นาย บุญชู จันทรโชติ 

1696 734                  เด็กหญิง บุญญาดา ศรีธนบุญกิจ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1697 295                  เด็กหญิง บุญญาภา ตันวินิตกุล

1698 923                  นาย บุญธรรม ทองบุญเรือง

1699 2,623                บุญธรรม เหมทานนท

1700 3,556                นาย บุญธรรม ชูประดิษฐ

1701 3,444                นาย บุญลอย เขียดนิล

1702 4,573                นาย บุญลือ เทพษร

1703 2,341                นาย บุญเลิศ รัตนกาญจน

1704 1,140                นาย บุญศรัณย ประทีป

1705 4,404                นาย บุญสง เสวตโสธร

1706 218                  นาง บุญสม คงพูน

1707 1,115                นาย บุญสม ใสบริสุทธิ์

1708 3,620                นาย บุญสิทธิ์ หะยะมินทร

1709 1,557                นาง บุญสืบ แซเลี่ยง

1710 124                  นาง บุปผา ภิรมยพันธุภักดี

1711 1,190                นาง บุปผา สงวนวงศภักดี

1712 3,182                นาย บุปผา แจมจํารัส

1713 4,649                นางสาว บุปผา คําสวัสดิ์

1714 1,649                นาย บุรหัน  คงตา

1715 4,686                นาย บุรฮานุดิง แตบาตู

1716 2,217                นาย บุรินทร ขุนทวี

1717 463                  นาง บุษกร ศรีวิมล

1718 1,164                นางสาว บุษกร  จันทราช

1719 1,305                นางสาว บุษบา หะยีมะลี

1720 1,134                นางสาว บุษรา มามะ

1721 4,990                นางสาว บุษรา คงมณี

1722 1,068                นาย บูคอรี หะยี

1723 2,359                นาย บูดิง อาแวปาเก

1724 2,111                นาย บูรฮัน ตาตูเละ

1725 576                  นาย บูรฮัน ดอเลาะ

1726 618                  นาย บูรฮัน หะยีดือราแม

1727 2,435                นาย บูรฮัน บูยา

1728 3,939                นาย บูรฮัน กือจิ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1729 4,155                นาย บูรฮัม การะซา

1730 96                    นาย บูรฮาน ยามา

1731 1,306                นาย บูรฮาน ยิแต

1732 300                  นาย บูรฮานุดดีน เซ็ง

1733 197                  นาย บูระฮัน เจะเซะ

1734 1,895                นางสาว บูรียะห สาแม

1735 4,748                นาย บูฮัน ยูโซะ

1736 4,392                นางสาว บูไฮซะห มาหะ

1737 1,819                นางสาว เบญจพร จีนคง

1738 4,968                นาง เบญจพร หนอทิพย

1739 1,418                นาง เบญจมาศ ศรีสวัสดิ์

1740 3,157                นางสาว เบญจมาศ ศุภชัยศรีวรกุล

1741 4,897                นางสาว เบญจมาศ เอียดเหิน

1742 3,130                นางสาว เบญจวรรณ แซตั้ง

1743 4,506                นางสาว เบญจวรรณ ทองชาติ

1744 4,971                นางสาว เบ็ญจวรรณ ยูโซะ

1745 2,087                นาง เบ็ญจาทิพย ชูดํา

1746 2,244                นาง เบญญาดา ศรีเทพ

1747 774                  นาย ปกรณ ปรีชาวุฒิเดช

1748 1,252                นาย ปกรณ แดงแกว

1749 4,295                นาย ปฏิยุทท พงษศรีเกิด

1750 911                  นาย ปฐพินทร อินทรสูตร

1751 3,323                นาย ปฐม วันเอียด

1752 2,806                นาย ปฐมพงศ เขมังคโล

1753 3,265                นาย ปฐมพงศ     ศรีสังข

1754 2,158                นาย ปณัสย กิตติอดุลยกุล

1755 1,532                นาย ปณิธาน  อาลัมดาร

1756 4,532                เด็กชาย ปทิว เชี่ยวภาษา

1757 2,412                นางสาว ปพิชญานันท เทพรักษ

1758 2,437                นาย ปรมิตร โชคตระกลูเกียรติ

1759 604                  นาย ปรวิช ชูรัตน

1760 3,628                เด็กหญิง ปรวีร สุขใส



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1761 4,719                นาง ประกอบ ศิริรัตน

1762 3,486                นาง ประกายวรรณ บุญเพียรผล

1763 1,334                นาย ประกาศิต จันทรทอง

1764 119                  นาย ประจวบ แกวไกร

1765 1,735                นาย ประจักษ ลําพรหมแกว

1766 2,171                นาง ประจิกศักดิ์ เพชรชวย

1767 48                    นาย ประจิณ เกษศรี

1768 850                  นาง ประชุม สกุลจีน

1769 1,407                นาย ประณต เอี่ยวเจริญ

1770 2,653                นาง ประดับ ศรีษะสมุทร

1771 1,692                ประดิษฐ เดชมณีรัตน

1772 2,083                นาย ประดิษฐ พงศธรกุล

1773 240                  นาย ประดิษฐพงษ พืชพา

1774 4,902                นาย ประทม คงสุวรรณ

1775 4,378                นาย ประทีป อินทิมา

1776 4,511                นาย ประทีป ไกรนอย

1777 935                  นาย ประทุม เทพบัวแกว

1778 1,126                นาง ประทุม สงขาว

1779 1,873                นาย ประเทือง กันทาฝน

1780 4,674                นาง ประเทือง ศรีสุข

1781 2,718                นาย ประพล เพ็ชรนุย

1782 335                  นาย ประพันธ รัตนธรรม

1783 1,042                นาย ประพันธ คชนาม

1784 3,455                นาย ประพันธ เจริญวงศ

1785 3,470                นาย ประพันธ วิมุตตา

1786 653                  นาง ประพา โคตรบัญชา

1787 4,110                นาง ประไพ อุนแกว

1788 266                  นาย ประภาส สกุลนอย

1789 2,303                นาย ประภาส พรหมคง

1790 3,616                นาง ประยิน บางพระ

1791 4                     นาย ประยูร พุทธชาติ

1792 1,298                นาย ประวิช เดชบุญ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1793 3,372                นาย ประวิทย ดิสโร

1794 3,295                นาย ประวุฒิ อินทจักษ

1795 2,996                นาย ประเวศ เจียรวณิชชา

1796 384                  นาย ประสิทธิ์ อินทรนาค

1797 639                  นาย ประสิทธิ์ ศิริพร

1798 1,626                นาย ประสิทธิ์ ณ ราย

1799 2,669                นาย ประสิทธิ์ บัวฝาย

1800 4,362                นาย ประสิทธิ์ วิจิตรโสภา

1801 4,949                นาย ประสิทธิ์ คงสวัสดิ์

1802 2,008                นาย ประเสริฐ พันธธนะ

1803 3,341                นาย ประเสริฐ สหะวัน

1804 3,705                นาย ประเสริฐ สะแปอิง

1805 4,208                นาย ประเสริฐ เผือกสม

1806 11                    นาย ประเสริฐ การดา

1807 4,870                นาย ประเสริฐศักดิ์ มูลประเสริฐ

1808 1,757                นาย ประเสริฐสิทธิ์ ลาดบาศรี

1809 1,549                นาย ปรัชญา วีระเดชาพล

1810 663                  เด็กหญิง ปรางคศิริ แซลิ่ม

1811 3,689                นางสาว ปรางดาว จันมุณี

1812 544                  นาง ปรางทิพย ปญญาดุจเพชร

1813 294                  นาง ปราณี จันทรเพ็ชร

1814 3,624                นางสาว ปราณี สุขเพชร

1815 4,028                นาง ปราณี เจริญสุขพลอยผล

1816 4,118                นาง ปราณี สังขสุวรรณ

1817 4,177                นาง ปราณี ตางสี

1818 4,162                นาย ปราโมทย รักชาติ

1819 1,509                นาง ปรารถนา สุขสมัคร

1820 4,502                นางสาว ปรารถนา กลิ่นขจร

1821 1,958                นาย ปริญญา จุยทอง

1822 4,372                นาง ปรีชญา รัตนจัทร

1823 85                    นาย ปรีชา พลูทวี

1824 782                  นาย ปรีชา คชเดช



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1825 1,638                นาย ปรีชา เตยแกว

1826 1,734                ปรีชา รุงเมือง

1827 1,877                นาย ปรีชา สะมะแอ

1828 2,560                นาย ปรีชา รักรงค

1829 2,813                นาย ปรีชา อูมูดี

1830 829                  นางสาว ปรีญาณี ซุนสกุล

1831 4,163                นางสาว ปรีณา บุญเย็น

1832 161                  นาง ปรียา การสมเกตุ

1833 248                  นาง ปรียา เกิดกอ

1834 4,530                นางสาว ปรียา แซหอ

1835 4,857                นาง ปรียา ดวงศรี

1836 142                  นาย ปลิต โชติไพบูลยพันธุ

1837 3,850                เด็กชาย ปวริศ ซุนบุญ

1838 2,682                เด็กหญิง ปวริศา โยธากุล

1839 4,525                นางสาว ปวริศา กันพิทักษ

1840 4,220                นาง ปวันรัตน สุวรรณทิพย

1841 3,320                นางสาว ปะอีซะ เจะยอ

1842 4,085                นาง ปะอีดะ มะดีเยาะ

1843 320                  นาย ปญจะ ไชยศร

1844 702                  นาย ปญญา อัสมะแอ

1845 4,416                นาย ปญญา แสนศรี

1846 4,403                เด็กชาย ปณณวิชญ โยธากุล

1847 2,335                นางสาว ปทมา ดอเลาะ

1848 2,677                นางสาว ปทมา สากิกา

1849 4,540                นางสาว ปทมา สาและ

1850 4,658                นางสาว ปทมา เพ็ชรนุย

1851 4,702                นางสาว ปทมา อินทภาพ

1852 4,301                นางสาว ปทมาวาตี แวดาแม

1853 1,351                นาย ปสรี มาหะ

1854 838                  นาง ปสละ เจะโด

1855 3,474                นางสาว ปสละ ยายอ

1856 678                  นางสาว ปาจรีย โคตรบัญชา



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1857 1,122                นางสาว ปาณิสรา สุวรรณพงศ

1858 4,828                นางสาว ปาณิสรา ปนทอง

1859 4,027                นาง ปาตะหยะห หะยีมะยี

1860 3,617                นาง ปาตีมะห ศรีราช

1861 4,242                นางสาว ปาตีเมาะ ยามา

1862 4,232                นางสาว ปาตีเมาะห ดือราแม

1863 3,281                นาง ปาตีฮะห หะยีบากา

1864 265                  นางสาว ปานทิพย ทองคุปต

1865 2,764                นาง ปารวี แซเงา

1866 4,218                นาง ปารีดะห แวอูเซ็ง

1867 275                  นางสาว ปาอีซะ ลอแม

1868 1,083                นาง ปาอีซะห หมัดและ

1869 4,459                เด็กหญิง ปยธิดา เทพอํานวย

1870 3,029                นาง ปยนันท รักชน

1871 1,971                นางสาว ปยนุช อีตัน

1872 3,817                นางสาว ปยนุช อนุวรรณ

1873 2,229                นางสาว ปยวรรณ จันทรเพ็ชร

1874 3,073                นางสาว ปยวรรณ บุญสม

1875 4,187                นาย ปยะ เจริญสุขพลอยผล

1876 2,221                นางสาว ปยะดา  เทพสงเคราะห

1877 4,980                นางสาว ปยะนุช ลอยเมฆ

1878 2,787                นาง ปยะเนตร สลักคํา

1879 1,534                นางสาว ปยะมาศ อาภรณผล

1880 866                  นางสาว ปยาภรณ วังศิริกุล

1881 2,233                นาง ปซะ ลอแม

1882 4,514                นางสาว ปซะ มามะ

1883 1,706                เด็กหญิง ปุญญิศา พูนไพโรจน

1884 669                  นางสาว ปุณณภา โพพิมล

1885 873                  เด็กหญิง ปุณยนุช คลังมโน

1886 2,661                นาง ปุณยวีร ทิพรัตน

1887 3,786                นางสาว ปุณยานุช ละอองศิริวงศ

1888 2,395                นางสาว ปุณยาพร ปุยแดง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1889 1,968                นาง ปุณรีย นวลมาก

1890 602                  นางสาว เปรมจิตร มะยูโซะ

1891 2,248                นาย เปาซี เจะเฮาะ

1892 2,938                นาย เปาซี บินสาฮะ

1893 3,109                นาย เปาซี เล็งฮะ

1894 1,030                นาง เปาซียะห แวอูมา

1895 1,212                นาย เปายี สาและ

1896 3,362                นาย เปาอูซี อาลี

1897 2,026                นาย เปาะอาเดะ อาแวหามะ

1898 4,731                นางสาว ผกาภรณ ศรีจันทร

1899 934                  นาง ผกามาศ เสารชัย

1900 2,336                นาย ผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี

1901 1,414                นาย ผดุงเกียรติ จิตตสมัคร

1902 714                  นางสาว ผลดา ชูสิงห

1903 1,069                นาง ผองเพ็ญ แกวระวัง

1904 786                  นาย ผิวะเสด็จ ทองอินตา

1905 3,124                นางสาว ผุสดี เสตรสุนทร

1906 3,680                นาง ฝนทิพย วระพิน

1907 2,270                นาง ฝาย สุขใส

1908 4,093                นาย พงศกร ชูหวาน

1909 1,897                นาย พงศธร ภูวพัฒน

1910 4,776                นาย พงศธร ราชบุรี

1911 1,112                นาย พงศพัศ บัวเพชร

1912 1,991                นาย พงศวิชญ โพธิ์จุไร

1913 282                  นาย พงษพรรณ ศรีนคร

1914 1,750                นาย พงษโรจน ทองคํา

1915 1,618                นาย พงษวิทย ปานแกว

1916 1,789                นาง พจนารถ เหลาที

1917 4,261                นางสาว พจนาลัย อักษรพันธ

1918 1,856                นาย พชน วงศอกนิษฐ

1919 3,837                เด็กชาย พชรกร ซุนบุญ

1920 4,173                นาย พชรนนท รัดไว



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1921 3,062                นาย พนม มูซอ

1922 3,415                นาย พนมพร บุตรตาด

1923 244                  นาย พนัส รัตนพรหม

1924 1,130                นางสาว พนิดา จินดาเพชร

1925 1,519                นางสาว พนิดา ทันวงษา

1926 1,621                นางสาว พนิดา จันทรมณี

1927 2,726                นางสาว พนิดา อินทมล

1928 3,123                นางสาว พนิดา หะยีเจะเตะ

1929 4,151                นางสาว พนิดา ดีหลิว

1930 3,147                นาง พยอม คงจันทร

1931 195                  นาย พยับ สุวรรณนิตย

1932 3,013                นาย พยุงศักดิ์ ทองแกว

1933 435                  นาง พเยาว แซปง

1934 314                  นางสาว พรฉัตร บุตรพงศนรา

1935 3,151                นาย พรชกรณ พันธโภชน

1936 3,547                นางสาว พรณัฐชนก สุขแดงพรม

1937 549                  นาง พรทิพย ราษฎรสุวรรณ

1938 2,570                นางสาว พรทิพย ประสิทธิ์

1939 2,939                นาง พรทิพย พันธนรา

1940 3,916                นาง พรทิพย นุห

1941 73                    นางสาว พรทิรา ดํากระเด็น

1942 4,954                นางสาว พรนัชชา นราสฤษฎกุล

1943 3,459                นาง พรปวีณ ภูตระกูล

1944 4,687                นางสาว พรพงา หนูเสน

1945 4,467                นางสาว พรพรรณ แกวกุล

1946 394                  นาย พรพิทักษ รักดี

1947 4,757                นาง พรพิมาศ อัจจิมากุล

1948 87                    นาง พรพิไล มะณี

1949 2,842                นาง พรพิไล ยอดรักษ

1950 938                  นางสาว พรพิศ ไชยสิทธิ์

1951 1,500                นางสาว พรพิศ คงสวัสดิ์

1952 1,831                นาง พรพิศ ไชยสิทธิ์



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1953 717                  นาง พรภิรมย หันตา

1954 1,086                นางสาว พรรณธรา ตรงตระกูล

1955 514                  นางสาว พรรณพิทชญาภรย ขุนจันทร

1956 2,447                นางสาว พรรณฤมล มาเพ็ง

1957 3,075                นาง พรรณิภา อังศุภาพงศ

1958 3,324                นาง พรรณี ขําออน 

1959 1,931                นางสาว พรรวินท ผลกลา

1960 3,011                นาย พรวุฒิ ตุกเตียน

1961 4,397                นางสาว พรศรี จันทรฉาย

1962 1,641                นางสาว พรสวรรค พงษประยูร

1963 241                  นาย พรหม อองหวาง

1964 2,755                นาย พรหมศิริ อินราช

1965 872                  นางสาว พริ้มเพรา ลําหัด

1966 4,215                นาง พวงเพ็ญ รักชาติ

1967 2,272                เด็กหญิง พศวีร แซลิ่ม

1968 4,238                นางสาว พอตีเมาะ แตนิละ

1969 39                    นาย พะเนตร เงินมาก

1970 3,016                นาง พักตรรําไพ หนอแกว

1971 4,745                นาย พัครูดิน ซีบะ

1972 3,263                นาย พัครูรอยี สาและ

1973 716                  นาง พัชนี แววกระโทก

1974 771                  นางสาว พัชรสินี ไชยประเสริฐ

1975 917                  นาง พัชรัตน วุฒิพงศ

1976 4,633                นาง พัชรา มณีไสย

1977 1,512                นางสาว พัชราพร ทองศรี

1978 1,456                นางสาว พัชรี สาศรีสุก

1979 1,597                นาง พัชรี พิทักษสัตยกุล

1980 2,348                นาง พัชรี บุญเกิด

1981 1,933                นาง พัชรีพรรณ หวัดเพ็ชร

1982 2,077                นาง พัชวิรินทร ชุนเพี้ยน

1983 1,740                นาง พัฐฌาภรณ ลิ้มตรัยธนากุล

1984 1,994                นาย พัฒนพงศ คงทอง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

1985 561                  นาง พัฒนา ชุติวัฒนวงศ

1986 2,105                นาย พัฒนา ขยันสํารวจ

1987 3,040                นาย พัฒนาวุฒิ สังสุวรรณ

1988 1,948                นางสาว พัตราภรณ ภูมิประเสริฐ

1989 4,479                นาง พันฑิตา อนุสุนัย

1990 2,098                นาย พันธุ แกวเมฆ

1991 1,362                นาย พันธุโรจน เกียรติไพบูลย

1992 2,499                นางสาว พันธุวดี ไชยแดง

1993 1,297                นาย พัลลภ พรหมรัตน

1994 4,606                นางสาว พัสตราภรณ ศิริรัตน

1995 2,003                เด็กหญิง พาขสัญ หวัดเพ็ชร

1996 3,843                นางสาว พาดีละ ปะดอโซะ

1997 1,367                นาง พาตีมะ1 อาลี

1998 209                  นาง พาตีเมาะ สะดียามู

1999 3,307                นางสาว พาตีเมาะ มุมู

2000 1,368                นางสาว พาตือเมะ มะอูเซ็ง

2001 909                  นาย พานุวุส วุฒิพงศ

2002 4,775                นางสาว พายียะ สาและ

2003 2,710                นางสาว พายียะห ยามา

2004 1,408                นางสาว พายียะห มูเฮ็ง

2005 652                  นาย พารออี เด็งจิ

2006 1,711                นาย พาริ คอลออาแซ

2007 2,261                นางสาว พารีซา สะอิ

2008 2,476                นางสาว พารีดะ ดอเลาะ

2009 3,211                นางสาว พารีดะ มะแซ

2010 3,765                นางสาว พารีดะ สะแม

2011 3,222                นางสาว พาอีสะห กือจิ

2012 491                  นาง พิกุล หวังวรลักษณ

2013 791                  นาง พิกุล อองประยูร

2014 4,369                นางสาว พิกุล เงินประกอบ

2015 2,828                นาง พิชชาพร สังขแกว

2016 1,784                เด็กหญิง พิชญนรี สุวรรณรัตน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2017 741                  เด็กหญิง พิชญา บุญลึก

2018 3,051                นาย พิชัย ชีวพัฒนพิบูลย

2019 3,609                นาย พิชัย เตชะวชิรศิริ

2020 1,644                เด็กชาย พิชาญชัย จิรัชยาเดช

2021 822                  นาย พิชิต ศรีสวาง

2022 1,690                นาย พิชิต เถินบุรินทร

2023 33                    นาย พิเชฐ บุญลึก

2024 424                  นาย พิเชฐ ลิ่มสถาพร

2025 1,460                นาย พิเชษฐ นิลนอย

2026 1,719                นาย พิเชษฐ รักดวง

2027 2,910                นาย พิเชษฐ ทองแกว

2028 3,822                นาง พิญญาติ นอหะมะ

2029 413                  นาย พิทยา มณีแสง

2030 1,852                นาย พิทยาธร สุนทรชื่น

2031 621                  นาย พิทักษ ตุมมา

2032 3,659                นาย พิทักษ ลองหวัง

2033 898                  นาย พิทักษรัฐ นิลพฤกษ

2034 187                  พิพัฒน แกวสีขาว

2035 4,338                พิพัฒน บํารุงกลาง

2036 4,703                นาย พิพัฒน สุวรรณพงศ

2037 4,758                นาย พิพัฒน มะหะมัด

2038 232                  นางสาว พิมชนก บุตรแขก

2039 695                  นาง พิมพใจ เนื้อนอย

2040 3,101                นาง พิมพพา รัดไว

2041 3,375                นางสาว พิมพยาดา สามูนิง

2042 3,570                นาง พิมพรําไพ เจะแว

2043 4,679                เด็กหญิง พิมพวิไล วรัจฉรียกุล

2044 495                  พิมล คํามณี

2045 2,322                นาย พิรัช ตั้งผดุงวงค

2046 102                  นางสาว พิรัลรัตน รุงสาย

2047 86                    นางสาว พิลาส หะยีสาแม็ง

2048 623                  นางสาว พิศมัย ขําอรุณ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2049 2,864                นาย พิษณุ นิ่มสงค

2050 3,397                เด็กชาย พิสิฐพงศ ทาตะชัย

2051 701                  นาย พีรพัฒน พีรประภา

2052 4,494                เด็กชาย พีรวัฒน อารง

2053 4,801                นาย พีรวัส กือรีดิง

2054 943                  นาย พีรวิทย ไชยมงคล

2055 1,954                นาย พีรวุฒิ อีตัน

2056 2,778                นาย พีรสิทธิ์ บินบูละ

2057 3,349                นาย พีระเดช มะโนภักดิ์

2058 3,674                นาย พีระพัฒน มะมิง

2059 2,436                นาย พีระศักดิ์ เพ็ชรพรหม

2060 1,893                นาย พืทักษ ยอมเสาร

2061 3,522                นาย พือลี ซอและ

2062 3,612                นางสาว พุฒิดา สุขใส

2063 3,091                เด็กชาย พุฒิพงศ บุญหวังชวย

2064 455                  นางสาว พุทธชาติ เกี๋ยงวงค

2065 355                  นาง พูนผล ทองคง

2066 1,567                นาง เพชรดาว ทองบุญ

2067 3,876                นางสาว เพชรลดา เพชรกาศ

2068 4,553                นางสาว เพชรลดา ไชยสิทธิ์

2069 963                  นาง เพ็ญพิมล สิงหครุ

2070 1,264                นาง เพ็ญศรี เฉิดฉิ้ม

2071 4,348                นาง เพ็ญศรี วิจิตรโสภา

2072 2,260                นางสาว เพ็ญศิริ สิริกุล

2073 3,831                นางสาว เพลินจิตร สุวรรณคีรี

2074 19                    นาง เพลินพิศ นราอวิรุทธ

2075 387                  นาง เพลินพิศ บุญปถัมภ

2076 4,845                นางสาว เพลินพิศ ศิลานนท

2077 2,283                นาย เพาซี อาแว

2078 4,930                นางสาว เพาซียะ อาบู

2079 1,560                นาย เพียร รัตนพรหม

2080 4,552                นาย เพียร มะโนภักดิ์



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2081 3,155                นาย แพนดี สามะ

2082 3,262                นาง แพรวพรรณ เกิดกูล

2083 2,180                นาย โพซี ซายากะ

2084 382                  นาย ไพบูลย ตันพลีรัตน

2085 3,001                นาย ไพบูลย เพชรแกว

2086 3,935                นาย ไพบูลย พืชนุกูล

2087 4,648                นาย ไพรัตน คงหมั่น

2088 3,345                นาง ไพรุส ศรีจําปา

2089 1,135                นาย ไพโรจน อารง

2090 2,821                ไพโรจน แกวนิ่ม

2091 110                  นาง ไพฤดี บัวสวาง

2092 804                  นาย ไพศาล เละดุวี

2093 1,207                นาย ไพศาล เจะเลาะ

2094 2,041                นาย ไพศาล มะเซ็ง

2095 2,153                นาย ไพศาล อดุลยเศรณี

2096 2,672                นาย ไพศาล หะยีอายุ

2097 3,439                นาย ไพศาล ตันฑอาริยะ

2098 3,991                นาย ไพศาล เตะ

2099 4,481                นาย ไพศาล อารง

2100 4,353                เด็กชาย ไพสิฐ ภูประเสริฐ

2101 1,836                นาย ฟครูดีน ดิทามาท

2102 2,028                นาย ฟครูลฟรอซ อูมาแง

2103 3,853                เด็กชาย ฟฎลัน ปะดอโซะ

2104 3,552                นางสาว ฟตมา ยูโซะ

2105 4,497                นาง ฟตมา ยุโซะ

2106 3,970                นางสาว ฟตเมาะห เซียะนะ

2107 2,262                เด็กชาย ฟยรูซ เหาะนะ

2108 4,234                นางสาว ฟรฮานา ตูแวโซะ

2109 1,821                นางสาว ฟาซียะห ยา

2110 3,495                นางสาว ฟาซียะห ตาเยะ

2111 3,860                นางสาว ฟาซียะห มามะ

2112 3,019                นางสาว ฟาซีลา ลอแม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2113 660                  นางสาว ฟาฎิฬฬา บินอารง

2114 2,934                นางสาว ฟาฎีมะฮ วันเซน

2115 2,146                เด็กชาย ฟาฎีล กรระสี

2116 477                  เด็กหญิง ฟาฎีลา เจะมะ

2117 1,304                นางสาว ฟาดีละ ยีเฮ็ง

2118 2,581                นางสาว ฟาดีละห อาแว

2119 2,876                นางสาว ฟาดีละห ดาเลาะ

2120 2,984                นางสาว ฟาดีละห เจะดือราแม

2121 1,448                นาย ฟาดีลัน อาลี

2122 454                  เด็กหญิง ฟาติน เจะมะ

2123 3,564                นาง ฟาตีเมาะ บินโนะ

2124 4,615                นางสาว ฟาตีเมาะ เจะหะ

2125 1,341                นางสาว ฟาตีหมะ บินสือแม

2126 1,941                นางสาว ฟาตีหะ ยะหะ

2127 612                  นางสาว ฟาตีฮะ บินดาโอะ

2128 1,427                นางสาว ฟาตีฮะ แซเลาะ

2129 156                  นางสาว ฟายีซะห มะเกะ

2130 3,069                นางสาว ฟารคียะห วาราวอ

2131 457                  เด็กหญิง ฟารติน บากา

2132 916                  นางสาว ฟารีดะ มะดีเยาะ

2133 3,052                นาง ฟารีดะห สะบาแว

2134 4,355                นาง ฟารีดะห มะซัน

2135 1,982                นางสาว ฟารีดา แวมายิ

2136 416                  เด็กชาย ฟาอีฟ เจะมะ

2137 2,333                นาย ฟกกรี ยีระ

2138 2,769                นาย ฟกรีย บินอีแต

2139 2,708                นาย ฟตตรี หะยีอายุ

2140 3,649                นาย ฟตตรี มะลี

2141 4,608                นางสาว ฟตรี มาหนุ

2142 4,699                นางสาว ฟตรียะ อาลีซู

2143 1,473                นางสาว ฟรดาว บาตูเซ็ง

2144 261                  นางสาว ฟรดาวส อีซอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2145 3,567                เด็กชาย ฟรเดาส ตันยีนายู

2146 3,931                นางสาว ฟซานี มูฮํามัดอาลี

2147 3,662                นางสาว ฟรดาว มิ่งประเสริฐกุล

2148 3,489                นาย ฟูศักดิ์ หะยีเยะ

2149 4,634                นาย ฟูอรรถ อภิสิทธิศักดิ์

2150 4,164                เด็กชาย เฟาวาซ ยะโกะ

2151 3,517                นาย เฟาวาส อารง

2152 2,002                นางสาว แฟนตา มือลี

2153 1,553                นาย ไฟซอล เงาะเจะยะ

2154 1,880                นาย ไฟซู ดอเลาะ

2155 1,965                นาย ไฟโซล อาแว

2156 3,410                นาย ไฟศาล สะนิ

2157 4,281                นาย ภคพล สุชนภิรมย

2158 733                  นาย ภคิณ ตันวินิตกุล

2159 3,551                นาย ภนา บุตรมาตา

2160 109                  นาง ภรณชนก รักบางบูรณ

2161 4,563                นางสาว ภรณี นกนอย

2162 4,872                นาย ภราดร สุขบงกช

2163 1,786                นาย  ภักดี เจียมวิโรจน

2164 2,376                นาย ภัคดี ลิ่มผดุง

2165 1,659                นางสาว ภัคนันท จิรัชยาเดช

2166 3,744                นาง ภัชรินทร คงประเสริฐ

2167 1,559                นาย ภัทรดร ดานราชัยมงคล

2168 482                  นางสาว ภัทรธิดาพร ดวงเต็ม

2169 1,609                นาย ภัทรนันท อูมา

2170 2,774                นางสาว ภัทรนันท เกิดกอ

2171 327                  เด็กชาย ภัทรพล นาถประดิษฐ

2172 3,384                นาย ภัทรพล คงพุม

2173 362                  เด็กหญิง ภัทรภร ถิระผจญ

2174 2,652                นาย ภัทรยุทธ กสิคุณ

2175 2,185                นาง ภัทรวดี อารีเลิศ

2176 4,452                นางสาว ภัทราดี หมอกมีด



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2177 2,640                นาง ภัทราภรณ จินดารัตน

2178 1,682                นาง ภัทรียา ชูสิงห

2179 2,036                นาง ภัสวีญา แวยูโซะ

2180 1,561                นางสาว ภัสสร ศรีนาเคน

2181 4,693                นาง ภัสสศา ออนแกว

2182 12                    นาย ภาคภูมิ นราอวิรุทธ

2183 2,586                นาย ภาคภูมิ เฉิดฉิ้ม

2184 2,850                นาย ภาคิน อาลีมิง

2185 2,868                นาย ภาคิน อาลีมิง

2186 303                  นาง ภาณิชา ถิระผจญ

2187 1,981                นาย ภาณุพงศ พูลทวี

2188 15                    นาย ภานุพัฒน พรหมชัย

2189 3,196                นางสาว ภานุมาศ อาจณรงค

2190 4,747                นาย ภานุวัฒน นุนชื่น

2191 959                  เด็กชาย ภานุวัฒน รัตณี

2192 1,581                นาย ภานุวัฒน วิปุลากร

2193 3,844                นางสาว ภาพิณี บุญให

2194 1,244                นางสาว ภาวดี เปาวิวัฒน

2195 4,115                นางสาว ภาวนา หิรัญ

2196 2,799                นาง ภาวนาภรณ ถาวระ

2197 641                  นางสาว ภาวิณี เนื่องนํา

2198 2,706                นางสาว ภาวินี เทพกําเนิด

2199 967                  ภาสกร นอยสุวรรณ

2200 4,035                นาย ภาสกร จันทรัตน

2201 739                  นางสาว ภิชญาดา เพ็ชรดี

2202 3,256                นาง ภิชญาพร ไชยฮะนิจ

2203 925                  นาย ภิรมย สอนนอง

2204 563                  นาย ภูชัย วันมหามาตร

2205 4,247                นาย ภูบดินทร ปอกียา

2206 4,924                นาย ภูวสิษฐ นิธิโชคอภิวัชร

2207 4,294                นางสาว ภูษณิศา สุวรรณ

2208 444                  นาย มงคล คลังมโน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2209 827                  นาย มงคล ดินแดง

2210 2,596                นาง มงคล รุจิมาลัย

2211 3,468                นาย มงคล สรางอําไพ

2212 32                    นาย มณฑล ศรีสุวรรณ

2213 3,357                นาย มณฑล สิมศิริวงษ

2214 1,269                เด็กหญิง มณฑารพ มูหะเสียม

2215 1,973                นางสาว มณี สายคําวงษ

2216 3,238                นาง มณี รามแกว

2217 4,669                นาง มณี ฉัตรจินดา

2218 1,939                นางสาว มณีรัตน เวชสิทธิ์

2219 1,016                นาง มณีวรรณ แกวนพรัตน

2220 1,028                นางสาว มณีสา อูเซ็ง

2221 309                  นาย มนชัย จิตกมลกานต

2222 329                  นาย มนตชัย จันทวงศ

2223 4,829                นาง มนตรา สุวรรณลี

2224 2,733                นาย มนตรี ณะไชย

2225 798                  นาง มนทกาญจน ทองจินดา

2226 1,039                นาย มนพ คงสุวรรณ

2227 8                     นาย มนัส สุขสบาย

2228 650                  นาย มนัส เทพสุวรรณ

2229 1,118                นาย มนัส สุขสบาย

2230 3,003                นาย มนัส นราสมโภชกิจ

2231 3,658                นาย มนัส เพ็ชรพันธ

2232 4,382                นาย มนัส เจะซง

2233 1,934                เด็กชาย มนัสศักดิ์ โพธิสาราชจันทา

2234 1,058                นาง มนิตย ภูวนไท

2235 542                  นาย มนูญ เอี่ยมศิริ

2236 1,409                นาย มนูญ งานทวีเลิศสิน

2237 1,411                นาย มนูญ บุญชูวงศ

2238 1,945                นาย มโน คงสุข

2239 748                  นาง มยุรี จันทรชวยนา

2240 1,431                นาง มยุรี สกุลจีน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2241 1,913                นาง มยุรี อัสมะแอ

2242 1,935                นาง มยุรี อัสมะแอ

2243 2,343                นาง มยุรี อรุณวงศ

2244 3,679                นาย มรา เจะโซะ

2245 524                  นางสาว มริสา ยะปา

2246 4,019                นาย มรุพงศ ทองแกว

2247 2,630                นาย มลชาย เผือกพันธ

2248 1,792                นางสาว มลฤดี ยั่งยืน

2249 913                  มลิพร ทองคํา

2250 3,418                นางสาว มลียานี เจะอารง

2251 3,665                นาง มลุลี เพ็ชรพันธ

2252 3,647                นาย มหกันต อาแว

2253 2,627                นาย มหามัดอนูวา สามานุง

2254 1,336                นาย มเหสักข หนูเลขา

2255 3,948                นางสาว มอรือนี อุสมาน

2256 2,591                นาย มะ มะสาแม

2257 4,547                นาย มะ อูมา

2258 3,244                นาย มะกรี โตะเจะโซะ

2259 4,138                นาย มะกอเซ็ง เจะแล

2260 3,521                นาย มะกอดอรี ปะสา

2261 3,457                นาย มะกอรี รอซะ

2262 1,930                นาย มะกะตา เจะแล

2263 4,808                นาย มะกาตา เจะดอเลาะ

2264 3,197                นาย มะกาเรม ยามา

2265 818                  นาย มะคอลี อีซอ

2266 2,184                นาย มะฆอยรี อูเซ็ง

2267 3,587                นาย มะซอกี เด็งมะระ

2268 3,987                นาย มะซอพา พาลาบูเกะ

2269 3,950                นาย มะซอฟู ยูโซะ

2270 1,005                นาย มะซอและ วาแม

2271 4,180                นาย มะซัมซี เจะปูเตะ

2272 3,723                นาย มะซากี ยาเต็ง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2273 4,706                นาย มะซือดี วาแฉะ

2274 141                  นาย มะซู เจะแว

2275 715                  นาย มะซูยี อาบูดอแล

2276 2,574                นาย มะณี อุทรักษ

2277 2,878                นาย มะดารี โตะลาลา

2278 3,506                นาย มะดารี ตาเยะ

2279 4,354                นาย มะดารี มาซอ

2280 975                  นาย มะดาโอะ ลายา

2281 4,055                นาย มะดาโอะ ฮาลูมะ

2282 3,971                นาย มะดาโอะ จะรีดิ

2283 1,661                นาย มะตอลา ยามา

2284 4,274                นาย มะตอเฮะ ดือราแม

2285 3,390                นาย มะตัรมีซี สาและ

2286 1,214                นาย มะตัลมีซี มุวรรณสินธุ

2287 4,576                นาย มะตามีซี สารีกะ

2288 2,679                นาย มะตาราวี เจะมะ

2289 1,680                นาย มะนอ อาแว

2290 3,709                นาย มะนอรี บินรอนิง

2291 2,053                นาย มะนาซอรี มูซอโอะ

2292 440                  นาย มะนาซาพี ยะมาลี

2293 707                  นาย มะนาเซ แลรอซา

2294 1,562                นาย มะนาเซ หามะ

2295 1,780                นาย มะนาเซ เจเมุ

2296 2,120                นาย มะนาเซ  อาแวเตะ

2297 4,473                นาย มะนาเซ อารง

2298 4,100                นาย มะนาเซะ มูดอ

2299 3,872                นาย มะนารง มะสาและ

2300 311                  นาย มะนาวี แตนิมะ

2301 340                  นาย มะนาวี สาบูดิง

2302 1,338                นาย มะนาวี เจะเตะ

2303 4,962                นาย มะนาเส เจะอาแม

2304 4,901                นาย มะนาอิน ฮินนะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2305 2,059                นาย มะบีดี  มูซอ

2306 526                  นาย มะปอยี เจะแห

2307 1,949                นาย มะเพาซี เซะอุแต

2308 3,135                นาย มะเพาซี บีรู

2309 3,298                นาย มะยะ อูมา

2310 2,375                นาย มะยะรี อาลี

2311 4,653                นาย มะยา มามะ

2312 554                  นาย มะยากี บินมะนอ

2313 889                  นาย มะยากี ดอแม

2314 2,054                นาย มะยากี สาและ

2315 2,325                นาย มะยากี ดอปอ

2316 2,456                นาย มะยากี สะมะแอ

2317 3,810                นาย มะยากี แนะ

2318 3,825                นาย มะยากี ลีมอปาแล

2319 3,885                นาย มะยากี แมง

2320 2,858                นาย มะยาคี ดอเลาะ

2321 2,082                นาย มะยาซิ ตาเวยาเต

2322 4,006                นาย มะยาซี มะมิง

2323 1,459                นาย มะยุรี เจะโซ

2324 3,191                นาย มะยูโซะ ลาวี

2325 4,899                นาย มะยูโซะ แวเย็ง

2326 1,889                นาย มะยูโซะ มือลี

2327 2,344                นาย มะยูโซะ มามะ

2328 2,670                นาย มะยูโซะ มะ

2329 3,558                นาย มะยูโซะ เจะแว

2330 2,174                นาย มะยูดิง อาแวเตะ

2331 507                  นาย มะยูไน กือเตะ

2332 368                  นาย มะยูฮา มามะ

2333 4,735                นาย มะเยง มะแซ

2334 199                  นาย มะรอซี มายิ

2335 2,365                นาย มะรอซู มะแซ

2336 2,462                นาย มะรอเซ็ง อาบะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2337 2,513                นาย มะรอโซ สะอะ

2338 2,076                นาย มะรอนิง อาลี

2339 2,056                นาย มะรอบี กอมะมาโมง

2340 36                    นาย มะรอป มาปะ

2341 3,983                นาย มะรอมือลี เฮงมะนีลอ

2342 3,162                นาย มะรอยาลี แวมามุ

2343 2,373                นาย มะรอยี สามะ

2344 4,219                นาย มะรอยี รอเฮ็ง

2345 1,767                นาย มะรอวี มะโดง

2346 2,544                นาย มะรอสดี ดาโอะ

2347 752                  นาย มะรอสะดี วาหลง

2348 1,551                นาย มะรอสะล.ี หามะ

2349 4,154                นาย มะรัฟฟน การะซา

2350 174                  นาย มะรายู อีบอ

2351 4,789                นาย มะรีเปง ดาโอะ

2352 2,961                นาย มะรีเพ็ง หะยีสาและ

2353 2,136                นาย มะรุสลัน บินเปาะจิ

2354 731                  นาย มะรูดิน อาแว

2355 749                  นาย มะรูดี เตะ

2356 1,904                นาย มะรูดี สือนิ

2357 1,667                นาย มะรูสมี หะยีสะกันดา

2358 1,670                นางสาว มะลิวรรณ เดชชัยศรี

2359 2,948                นาย มะลี เจะนิ

2360 3,541                นาย มะลีสัน วาแต

2361 4,570                นาย มะลูเด็ง ฮารีแปเราะ

2362 1,966                นาย มะลูวาซี หะมะ

2363 2,296                นาย มะวี ยายอ

2364 4,644                นาย มะวี แวกะจิ

2365 4,805                นาย มะวี อารอมะ

2366 2,045                นาย มะสบรี กอตา

2367 3,015                นาย มะสอรี มะ

2368 879                  นาย มะสะปอิ้น จรัลศาสน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2369 1,879                นาย มะสานิง ยีมะ

2370 3,421                นาย มะสาเระ บินเปาะซา

2371 2,918                นาย มะสาและ เซ็ง

2372 4,568                นาย มะสุกรี แมกา

2373 2,366                นาย มะสูยี มามะ

2374 2,471                นาย มะสูยี ดอเลาะ

2375 2,573                นาย มะไสยดี ขาวสะอาด

2376 939                  นาย มะหะมะนอ สระโพธิ์

2377 2,767                นาย มะอาดี ดือราแม

2378 2,254                นาย มะอาระซู ดือเระ

2379 3,623                นาย มะอําราญ เจะบอสู

2380 4,905                นาย มะอีซัน เลาะมะ

2381 1,026                นาย มะอุเซ็ง อาแว

2382 2,106                นาย มะอูเซ็ง เตะ

2383 2,214                นาย มะเอโรฟน มาหะ

2384 402                  นาย มะฮานาฟ หะยีสือมาแอ

2385 4,678                นาย มะฮานาฟ กาเดร

2386 2,968                นาย มักตา อาลี

2387 1,989                นางสาว มัญจนา หมูเก็ม

2388 4,977                นาย มัดฆอรี สตอปา

2389 971                  นาย มัดแซมซูดิง กอและ

2390 4,942                นาย มัดตาร ดาราโอะ

2391 68                    นาย มัดศัลยี อูเส็ง

2392 2,805                นางสาว มัททิยา ชํานาญคง

2393 288                  นาย มันโซร มะสะอาว

2394 4,090                นาง มันทนา บาโด

2395 4,267                นาง มัยนี วาเตะ

2396 2,037                นาย มัรวาน บินมูซอ

2397 2,844                นางสาว มัลลิกา หลีสวัสดิ์

2398 3,907                นาย มัสกร  ปาเนาะ

2399 3,220                นางสาว มัสกะห อาแซ

2400 2,945                นางสาว มัสตะ ยูโซะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2401 2,512                นางสาว มัสตุรา บือราเฮง

2402 1,314                นางสาว มัสตูรอ วาจิ

2403 2,118                นางสาว มัสตูรอ เจะสนิ

2404 3,746                นางสาว มัสตูรอ บินอาลี

2405 2,143                นางสาว มัสตูรา มะอารง

2406 4,282                นางสาว มัสนี สูหลง

2407 1,788                นาย มัสลัน ณ รังษี

2408 2,074                นาย มัสลัน แวสีลา

2409 4,624                นาง มัสวารี ฮาแว

2410 3,771                นางสาว มัสฮูดา บินอาลี

2411 2,193                นาย มัฮดี บารูดิง

2412 3,378                นางสาว มากรือซง สือแม

2413 987                  นางสาว มากลือซง ดอเลาะ

2414 3,236                นางสาว มาซนิง เปาะแม

2415 3,972                นางสาว มาซีเตาะ มะ

2416 4,753                นางสาว มาซีเตาะ มะนุ

2417 1,236                นางสาว มาซีเตาะห กาเร็ง

2418 4,515                นางสาว มาซีเตาะห กาเจ

2419 2,702                นางสาว มาซือนะ มะเด็ง

2420 4,227                นางสาว มาซูรา วาสารี

2421 1,355                นาย มาโซ เฮาะยา

2422 2,351                นาย มาโซ สะมะแอ

2423 2,998                นางสาว มาดีนีย นพพันธ

2424 3,947                นางสาว มาดีหะห สะอะ

2425 3,968                นางสาว มาดีฮะห ซายอ

2426 450                  นาย มานพ สะมะแอ

2427 1,389                นาย มานพ วงษเจริญ

2428 2,009                นาย มานพ แกวสําอาง

2429 3,399                นาย มานพ เหวรมา

2430 4,132                นาย มานะ เจะนิ

2431 1,284                นาย มานัส ยางกุง

2432 4,050                นาย มานัส กาเดร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2433 4,387                นาง มานิกา เมืองทอง

2434 2,369                นาย มานิด ศรีสุวรรณ

2435 2,475                นางสาว มานีเราะ เจะมะมิง

2436 2,554                นาย มานุ หะมะ

2437 134                  นาย มาโนช คงแสน

2438 2,389                นาย มาโนช สุลีพร

2439 2,732                นาย มาโนช ชัชวาลวรรณ

2440 4,917                นาย มาโนช เอียดนอย

2441 1,302                นาย มามะ มามุ

2442 4,890                นาย มามะซือรี ยาโกะ

2443 3,450                นาย มามะเซาป ยะปา

2444 2,384                นาย มามะปนิ สาแม

2445 2,157                นาย มามะยาตี ดือเลาะ

2446 2,809                นาย มามะรอตาลี ดอเลาะ

2447 1,804                นาย มามะรอป สะมะแอ

2448 4,982                นาย มามะรูสดี อูเซ็ง

2449 1,986                นาย มายาซิ เซะ

2450 4,806                นาย มายารัม อาแวหลง

2451 930                  นางสาว มายีละ ดาแม

2452 2,913                นาย มายือลํา เจะอาลี

2453 1,770                นางสาว มารยานี วาเด็ง

2454 4,788                นาย มารวน เดะมะแอ

2455 1,131                นางสาว มาริน อินทรอยู

2456 570                  นาง มารินี กอรา

2457 1,229                นาง มาริสา นาคํา

2458 1,979                นางสาว มาริสา หีมโหด

2459 3,461                นางสาว มาริสา วองไว

2460 3,464                นาย มารีซัล เงาะ

2461 3,215                เด็กหญิง มารีญา นิทัศนนวเดชากุล

2462 2,731                เด็กหญิง มารีณา นิทัศนนวเดชากุล

2463 2,714                เด็กหญิง มารีณีย นิทัศนนวเดชากุล

2464 352                  นาง มารีนา เด็งซิยอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2465 4,280                นางสาว มารีนา สะอิ

2466 2,870                นางสาว มารีนิง สาลาโด

2467 2,613                นางสาว มารียะห แวมะมิง

2468 3,681                นาง มารียะห นิแห

2469 1,011                นางสาว มารียัม บูเกะเจะลี

2470 1,806                นางสาว มารียานา มักตา

2471 3,083                นางสาว มารียานา เจะโซะ

2472 2,167                นางสาว มารีเยาะ นะดือรานิง

2473 3,992                นางสาว มารีเยาะ กสู

2474 655                  นางสาว มารีแย แวอูเซ็ง

2475 4,265                นางสาว มารีแย ดอเลาะ

2476 4,417                นางสาว มารีแย ตาเห

2477 2,697                เด็กหญิง มารีอาร นิทัศนนวเดชากุล

2478 3,409                นาย มารือยาดี เงาะเจะยะ

2479 3,194                นาย มารุต ชังชางเรือ

2480 2,323                นาย มารูเด็ง มะ

2481 2,590                นางสาว มารูวียะห อาแว

2482 1,885                นางสาว มาเรียนา อูเซ็ง

2483 3,353                นางสาว มาเรียม ยูโซะ

2484 4,958                นางสาว มาเรียม ลงซูซา

2485 313                  นางสาว มาลินี สามเสาร

2486 1,057                นางสาว มาลี ทองนพคุณ

2487 1,878                นาง มาลี หะยีบูยา

2488 3,383                นางสาว มาลี เชื้อเมืองพาน

2489 4,034                นาง มาลีเยาะ มอลอ

2490 3,738                นางสาว มาลีรัตน การุโณ

2491 2,378                นาย มาวัรดี บาสอลอ

2492 3,797                นางสาว มาวาตี เจะเย็ง

2493 3,686                นาง มาศสิรินทร นิ่มดํา

2494 1,000                นางสาว มาสกะ สาแมง

2495 3,661                นาย มาสลัน ยามี

2496 1,323                นางสาว มาสือนะ อาลี



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2497 1,813                นางสาว มาสือนะ ดียานน

2498 645                  นาย มาหมุดร มะปาเซ

2499 3,937                นาย มาหะดี จาเฮ

2500 2,442                นาย มาหะมะ กาเจ

2501 2,974                นาย มาหะมะ ฮามิ

2502 3,733                นาย มาหะมะ ดือราแม

2503 3,895                นาย มาหะมะ ตาเยะ

2504 4,578                นาย มาหะมะ ยะโกะ

2505 3,451                นาย มาหะมะซง เจะแน

2506 2,749                นาย มาหะมะซานูซี มะลี

2507 2,624                นาย มาหะมะตอเฮ เจะดอเลาะ

2508 377                  นาย มาหะมะยากี หะยีมะ

2509 127                  นาย มาหะมะสุกรี ตูหยง

2510 2,663                นาย มาหะมะสุกรี เจะหะมะ

2511 4,160                นาย มาหะมะสุกรี เลาะยา

2512 2,904                นาย มาหะมะอูเซ็ง มะเจะหะ

2513 3,956                นาย มาหะมะฮัมดี อาลี

2514 3,687                นาย มาหะมัด เด็ง

2515 826                  นาย มาหะมัดตายูดี มะแซ

2516 922                  นาย มาหะมัดยูรี โตะสะ

2517 2,632                นาย มาหะหมัดไซร มิ๊เจะนา

2518 2,748                นาย มาหาดี สือแม

2519 2,907                นาย มาหาดี แมะเตะ

2520 3,743                นาย มาหาดี มามะ

2521 1,825                นาย มาหามะ เจะยะ

2522 2,891                นาย มาหามะ เจะโซะ

2523 4,487                นาย มาหามะ เจะเตะ

2524 3,549                นาย มาหามะซูลกิฟลี สนิ

2525 3,333                นาย มาหามะมรี เซ็ง

2526 522                  นาย มาหามะยากี สามะ

2527 4,551                นาย มาหามะรอกิ เปาะโซะ

2528 3,796                นาย มาหามะสกรี มะสาแม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2529 4,094                นาย มาหามัดซอรี ลอมะ

2530 4,380                นาย มาหามัดสกรี อับดุลกอเด

2531 3,218                นาย มาหามัดอัซฮาร อาแว

2532 126                  นาย มาหามุ สะอิ

2533 4,501                นาย มาหาหมัดฟาโร ตันยีนายู

2534 2,851                นาย มาฮามะรอป มะเซ็ง

2535 1,066                นาย มิงยามิง แวนากอ

2536 1,387                เด็กหญิง มิณนัท อีซอ

2537 924                  นาย มินซัน  แซเลี่ยง

2538 1,146                นาง มินตรา สิวทองคํา

2539 4,713                นางสาว มินตรา สุขวัฒน

2540 3,431                นาย มิฟฎอล สาเมาะ

2541 1,462                นางสาว มิรันตี มันดอรอเฮง

2542 4,882                นางสาว มิรันตี สาและ

2543 1,640                นางสาว มิษฎา บุงทอง

2544 1,176                นาง มีดะ ทวีจิตร

2545 3,600                นางสาว มีนา การี

2546 1,704                นาย มีเรซัน อาแว

2547 1,872                นาง มือลอ มือลี

2548 4,065                นางสาว ม?ุรณี? อาแว

2549 3,231                นางสาว มุกดา กุวลัยรัตน

2550 2,232                นาย มุกตา อาบูดายอ

2551 223                  นาย มุกริม สามะ

2552 4,969                เด็กชาย มุคลิส ลอตันหยง

2553 4,143                นางสาว มุมีนะ ดาลี

2554 4,910                นางสาว มุรณีย มานะ

2555 836                  นาย มุสตอปา ปะดอจู

2556 1,853                นาย มุสตอปา มะ

2557 626                  นาย มุสตารี มะบือซา

2558 2,381                นาย มุสตารี เบญมัส

2559 4,207                นาง มุสลีฮา ดอเลาะ

2560 3,527                นาย มูซอ เจะสือแม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2561 3,350                นางสาว มูซาฮาดะห กูโน

2562 3,984                นางสาว มูนีรอฮ บินยูโซะ

2563 3,306                นางสาว มูนีเราะห จิงจาเละ

2564 3,594                นางสาว มูนีเราะห กูวะ

2565 723                  นางสาว มูรณี บาโด

2566 4,405                นางสาว มูรณี ยามาโด

2567 3,718                นางสาว มูรนา ยายอ

2568 3,031                นางสาว มูรนี นาแซ

2569 4,597                นางสาว มูรนี ตาเยะ

2570 4,951                นางสาว มูรยาณี นิมะ

2571 4,818                เด็กชาย มูหมัดฟาอีฟ บากา

2572 2,100                นาย มูหะมะ กระบุง

2573 3,990                นาย มูหะมะ ละโตะนอ

2574 3,913                นาย มูหะมะรอสือแว แม

2575 4,179                นาย มูหะมัดไมซัน ฮามะ

2576 3,266                นาย มูหะหมัดซอฟอี สะอิ

2577 1,598                นาย มูหัดมะ บือราเฮง

2578 3,942                นาย มูหัมมัด เปาะหะ

2579 1,077                นาย มูหัมมัดชารีฟ บินมะเซ็ง

2580 3,602                นาย มูหัมมัดโซเฟยน ปูเตะ

2581 3,608                นาย มูหัมมัดนาวี วันเซน

2582 2,897                นาย มูหัมมัดอตีฟ วันเซน

2583 1,109                นาย มูหัมหมัดฟยซอล หะมิ

2584 4,850                นาย มูหามะ มามะ

2585 3,565                นาย มูหามะยายนุง อาหะมะ

2586 2,567                นาย มูหามะสือลาม ตาเละ

2587 1,580                นาย มูหามะสุกรี อาแด

2588 3,588                นาย มูหามะอามิน ตันยีนายู

2589 1,388                นาย มูหามัดซาบีดี มะยี

2590 2,444                นาย มูหามัดเปาซี เจะหมะ

2591 1,992                นาย มูหามัดรอซี เจะเตะ

2592 3,327                นาย มูหามัดรอสลี เจะแว



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2593 2,495                นาย มูหามัดสูดีรมัน เจะแมง

2594 1,182                นาย มูหามัดเสาดี ซา

2595 1,508                นาย มูหามัดอายุ ซําเซ็ง

2596 1,454                นาย มูหาหมัดตัรมีซี มานะ

2597 999                  นาย มูหาหมัดนูซี อาลี

2598 2,950                นาย มูหาหมัดสับรี ลอตันหยง

2599 446                  นาย มูหําหมัด บํารุงชาติ

2600 4,145                นาย มูอัมมัร กาซอ

2601 1,963                นาย มูฮัมมะนุร เจะคอ

2602 1,335                นาย มูฮัมมัด ขาเร็ง

2603 1,589                นาย มูฮัมมัด นิกานิ

2604 2,094                นาย มูฮัมมัด ดอเลาะ

2605 2,264                นาย มูฮัมมัด สมานธรรมกุล

2606 738                  เด็กชาย มูฮัมมัดซัยฟู วาเจะ

2607 2,063                นาย มูฮัมมัดซูฟยัน กูโนแม

2608 1,208                นาย มูฮัมมัดซูรกิ บากา

2609 1,421                นาย มูฮัมมัดเซาฟยัน ดอเลาะ

2610 2,071                นาย มูฮัมมัดมาโซ บินมามุ

2611 172                  นาย มูฮัมมัดรอบี สะมุ

2612 3,490                นาย มูฮัมมัดรอยาลี ปาเนาะ

2613 4,586                นาย มูฮัมมัดอัฟดา แยแล

2614 3,986                นาย มูฮัมมัดอัสรี ตาตอเละ

2615 3,291                เด็กชาย มูฮัมมัดอีรฟาน บินเซะ

2616 3,343                นาย มูฮัมมัดอีรือพัน เงาะ

2617 3,170                นาย มูฮัมมัดฮาฟซู สะอารี

2618 1,342                นาย มูฮัมหมัด กาซอ

2619 1,848                นาย มูฮัมหมัด เปาะเตะ

2620 2,090                นาย มูฮัมหมัด เหาะบากอ

2621 2,994                นาย มูฮัมหมัด หะยีสิตี้

2622 3,793                นาย มูฮัมหมัด สาและ

2623 3,920                นาย มูฮัมหมัด ลาแต

2624 4,364                เด็กชาย มูฮัมหมัด อูมา



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2625 2,482                นาย มูฮัมหมัดซอฟอี วาจิ

2626 1,678                นาย มูฮัมหมัดซากี วาพา

2627 4,062                เด็กชาย มูฮัมหมัดซากีรีน บือซา

2628 2,027                นาย มูฮัมหมัดซาฟาร สะนิบากอ

2629 3,312                นาย มูฮัมหมัดซูกัรมี หะยีบากา

2630 3,392                นาย มูฮัมหมัดซูใฮมี ดือราแม

2631 4,321                เด็กชาย มูฮัมหมัดดาเนียล อาลี

2632 2,284                เด็กชาย มูฮัมหมัดดาอีย ยาลอ

2633 3,668                เด็กชาย มูฮัมหมัดเดเนียล อูเซ็ง

2634 1,249                นาย มูฮัมหมัดนาเซร มะสาแม

2635 3,826                เด็กชาย มูฮัมหมัดปารฮัน สือแม

2636 2,117                เด็กชาย มูฮัมหมัดฟตรี หะยีสะอิ

2637 3,081                เด็กชาย มูฮัมหมัดฟตรี ยะปา

2638 2,243                นาย มูฮัมหมัดมารวาน หะยีนิมะ

2639 4,572                นาย มูฮัมหมัดยากี หะยีมะเด็ง

2640 258                  นาย มูฮัมหมัดยารอฟรด เมาะบากอ

2641 285                  นาย มูฮัมหมัดรอบบาณีย ดือเระ

2642 488                  เด็กชาย มูฮัมหมัดริฎวาน เจะมะลี

2643 1,610                นาย มูฮัมหมัดวารี สะอะ

2644 1,747                นาย มูฮัมหมัดอาดี วาเงาะ

2645 3,072                นาย มูฮัมหมัดอาลี เจะนะ

2646 4,842                เด็กชาย มูฮัมหมัดอาลีฟ บินมะยิ

2647 3                     นาย มูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลั อัลอิคลาส

2648 3,366                นาย มูฮัมหมัดฮีซัม สูยะชีวิน

2649 4,123                นาย มูฮัยมิน มอลอ

2650 2,535                นาย มูฮาเดร นิทัศนนวเดชากุล

2651 3,779                นาย มูฮาหมัดรัยฮัน กาเอร

2652 1,548                นาย มูฮํามะรอซีย มะยี

2653 1,530                นาย มูฮํามะสิดิ หะยีมะเกะ

2654 4,766                นาย มูฮํามัด รอหิง

2655 3,247                นาย มูฮํามัดซากี เจะดือราแม

2656 2,332                นาย มูฮํามัดซุบกี อาแว



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2657 4,918                นาย มูฮํามัดนุสลัน มะแซ

2658 3,917                นาย มูฮํามัดเฟาซี อูเซ็ง

2659 2,058                นาย มูฮํามัดรุสตัม หะยีมามะ

2660 2,309                นาย มูฮํามัดอาซมัน ดอเลาะ

2661 496                  นาย มูฮํามัดอามิน เจะโซะ

2662 625                  นาย มูฮําหมัด มะแซะ

2663 4,484                นาย มูฮําหมัด อาแว

2664 4,812                นาย มูฮําหมัด เจะแล

2665 2,920                นาย มูฮําหมัดกัสดาฟ ดือเระ

2666 4,095                เด็กชาย มูฮําหมัดการิม มะสาและ

2667 1,518                นาย มูฮําหมัดซากี ดือราแม

2668 2,061                นาย มูฮําหมัดนาเซ ลาเตะ

2669 3,060                นาย มูฮําหมัดนูร ยูนิ

2670 71                    นาย มูฮําหมัดปาฮามีน ประดิษฐธรรม

2671 1,465                นาย มูฮําหมัดฟยซัน ยูโซะ

2672 4,057                นาย มูฮําหมัดฟาอิส มะเด็ง

2673 2,417                นาย มูฮําหมัดไฟซู มายิด

2674 2,140                นาย มูฮําหมัดลุฏฟ กามาอุเซ็ง

2675 2,515                เด็กชาย มูฮําหมัดลุตฟ ดอเลาะ

2676 1,590                นาย มูฮําหมัดสาบรี นะสุวัน

2677 1,776                นาย มูฮําหมัดสูกรี หะยีเจะอาแว

2678 977                  นาย มูฮําหมัดอดุลย มะติง

2679 2,287                นาย มูฮําหมัดอัซวา บือซา

2680 972                  เด็กชาย มูฮําหมัดอิรฟาน ดอเลาะ

2681 2,465                เด็กชาย มูฮําหมัดฮาฟซ ดอเลาะ

2682 4,965                นาย มูฮําหมัดฮาฟซี เจะโกะ

2683 4,278                นาง เมตตา แสงรีย

2684 2,280                นาย เมธัส โตะเจ

2685 567                  นาย เมธา สุเมธาวิวัฒน

2686 3,788                นาย เมธา แดงสีแดง

2687 2,093                นางสาว เมธาพร ไชยรัตน

2688 1,032                นางสาว เมธาวี โพธิ์จุไร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2689 1,714                นาย เมธิณ อัศวพิทยสนนท

2690 345                  นางสาว แมซง ดือเระ

2691 840                  นางสาว แมะดะ กาแม

2692 3,622                นาง แมะเดาะ ตีมะซา

2693 825                  นาง แมะเตะ ดือราแม

2694 3,545                นางสาว แมะนะ มุสตอปา

2695 2,898                นาง แมะแย สะอิ

2696 4,498                นาง แมะแอเชาะ ศิลาเลิศ

2697 2,246                นาย โมฬี บุญนรากร

2698 2,997                นาย ไมตรี วรรณรัตน

2699 1,002                นาง ไมมูเนาะ วาแม

2700 4,084                นาย ยงยุทธ คงประเสรฺฐ

2701 1,384                นาย ยศพนธ พิสุทธิ์

2702 2,016                นางสาว ยะ ดาโอะ

2703 229                  นาย ยะยา ปานามาซี

2704 951                  นาย ยะยา สะอุ

2705 2,852                นาย ยะยา แกมะ

2706 4,272                นาย ยะยา เปาะสา

2707 3,995                นาย ยะยา ซาลีมะแซ

2708 237                  นาย ยะหยา ปะนาฆอ

2709 2,883                นาย ยะหยา บือราเฮง

2710 3,656                นางสาว ยัสมานี สาแม

2711 2,363                นางสาว ยัสมี สะอารี

2712 130                  นางสาว ยัสมีน บือซา

2713 2,600                นางสาว ยัสมีฮันต วิโรจนทัศนัย

2714 740                  นาย ยาการี ฮาวอ

2715 2,357                นาย ยาการียา เจะโด

2716 2,440                นาย ยาการียา ดาหะแม

2717 3,889                นาย ยาการียา เตะแย

2718 4,999                นาย ยาการียา สะมะแอ

2719 4,978                นางสาว ยากียะ วาจิ

2720 2,954                นาย ยาเซะ อูเซง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2721 2,847                นางสาว ยาตะห สามะ

2722 1,434                นางสาว ยาตี ยูโซะ

2723 4,661                นางสาว ยาตี อูมา

2724 2,621                นางสาว ยานามิง ยิดิง

2725 3,757                นาย ยาบีดี สิทธามาศ

2726 2,234                นาย ยามาลูดิง บาลี

2727 2,019                นางสาว ยามีละ มุซอ

2728 3,721                นางสาว ยามีละ เจะอาแซ

2729 670                  นางสาว ยามีละห เจะนุ

2730 3,532                นางสาว ยามีละห มะแอ

2731 4,170                นาย ยาร เจะดาโอะ

2732 336                  นางสาว ยารอดะ บากาแซ

2733 4,755                นางสาว ยารอดะ ยูโซะ

2734 859                  นาง ยารีหมะ ดอเลาะ

2735 4,858                นางสาว ยารูนี มะแซ

2736 583                  นาย ยาลา ใบกาเด็ม

2737 4,961                นางสาว ยาลีกา แวอาลี

2738 790                  นางสาว ยาลีฮา ยูโซะ

2739 2,643                นาย ยาวาวี เงาะ

2740 988                  นางสาว ยาวาเฮ แวโดยี

2741 2,836                นางสาว ยาวาเฮ สาและ

2742 4,760                นาง ยาวียะห แซมานิ

2743 4,105                นาง ยียะ สะนิ

2744 3,693                นาย ยีแล เจะมะ

2745 4,922                นาย ยุกิฟลี เปาะแต

2746 3,235                นาย ยุทธดนัย จินดาวงศ

2747 1,074                นาย ยุทธนา ดิทามาท

2748 2,123                นาย ยุทธนา พรหมณี

2749 60                    นาย ยุทธพงษ พงษอักษร

2750 3,178                นาย ยุทธพล นุชภู

2751 2,952                นาย ยุทธศักดฺ ตันศิริ

2752 1,565                นาง ยุพา ทองคุปร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2753 2,965                นางสาว ยุพา ไชยรัตนทอง

2754 1,037                นาง ยุพาวดี วองกิตติสิน

2755 1,188                นางสาว ยุพิน อิทมะโน

2756 2,374                นาง ยุพิน แกวสําอาง

2757 2,803                นางสาว ยุพิน มันตะเข

2758 4,176                นาง ยุพิน สุขสกล

2759 4,848                นางสาว ยุพิน สมุทดนตรี

2760 646                  นาง ยุรมาศ ปานจินดา

2761 2,393                นางสาว ยุวดี ตางสี

2762 2,629                นาง ยุวันดา ยะโกะ

2763 431                  นาย ยุสรี แวหะมะ

2764 443                  นาย ยุสรี สือรี

2765 3,568                นาย ยุสรี ดอเลาะเซ็ง

2766 3,924                นาย ยุสรี สาและ

2767 819                  นาย ยูการนา หะยีลาดอ

2768 4,698                นาย ยูโซฟ บากา

2769 3,443                นาย ยูโซะ มามะ

2770 2,810                นาย ยูดี ดือเระ

2771 3,499                นาง ยูนัยนะห สะอะ

2772 3,783                นางสาว ยูรัยดา สิทธามาศ

2773 3,407                นางสาว ยูรัยฮา อาแวเตะ

2774 4,786                นางสาว ยูรีนา เกษา

2775 4,256                นางสาว ยูรีษา เจะเตะ

2776 4,746                นางสาว ยูไรดะห สะตาปอ

2777 3,823                นาย ยูลกีฟลี อาแวดิง

2778 915                  นาย ยูลี มามะ

2779 4,796                นางสาว ยูไลดา บินอารง

2780 2,183                นาง ยูไลหนะ อับดุลรอมัน

2781 297                  นางสาว ยูสรอ เจะมะ

2782 686                  นาย ยูโสบ อาดํา

2783 3,584                นาย ยูฮัน อนันตชลธี

2784 1,444                นางสาว ยูฮานา วิศพรึก



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2785 3,369                นางสาว ยูฮานี รายะ

2786 3,908                นาย ยูฮารี อาแซ

2787 65                    นาง เยาวนารถ ประสพสุขโชค

2788 4,601                นางสาว เยาวรัตน สุขปกษา

2789 4,205                นางสาว เยาวเฮ บินอีแต

2790 3,437                นาง แยนะ มะยาเซ็ง

2791 3,701                นางสาว แยนะ สาแม

2792 1,064                นาย โยฮัน สนิ

2793 4,228                นางสาว ใยนะ จอเตะ

2794 1,611                นางสาว ไยตง มูซอ

2795 3,118                นาง ไยนะ สวัสดิวงศ

2796 307                  นางสาว ไยนะ หะยีลาดอ

2797 2,377                นางสาว ไยนะห มามุ

2798 4,584                นางสาว รชนีกร จันทรสี

2799 3,840                เด็กชาย รฐนนท แดงเปย

2800 20                    นาย รณยุทธ โพธิชัย

2801 1,712                เด็กหญิง รติกานต แมงเส็ง

2802 2,882                นาย รพี มามะ

2803 1,625                นางสาว รภัสสรณ สิษฐหิรัญ

2804 3,024                รมเกลา เปยมออน

2805 1,437                เด็กหญิง รมฉัตร เงินมาก

2806 3,405                นางสาว รมยาณี ลอยเมฆ

2807 373                  นาง รวยรัตน เสียมไหม

2808 4,217                นาย รวินทร กระแสโท

2809 1,650                นาง รวิวรรณ ชูนุย

2810 3,234                นาง รสนี นิทัศนนวเดชากุล

2811 833                  นาง รสมาลิน คชเดช

2812 308                  นาง รอกายะ สะมะแอ

2813 4,131                นาง รอกายะ มิตรจําเจริญผล

2814 255                  นางสาว รอกียะ มะลี

2815 215                  นางสาว รอกีเยาะ สาแม

2816 966                  นางสาว รอกีเยาะ บินสาอิ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2817 2,159                นาง รอกีเยาะ ฮามะ

2818 2,072                นางสาว รอกีหมะ ตูแกบือซี

2819 4,361                นาย รอเชะ อูเซ็ง

2820 795                  นาย รอซาลี ฮาลิม

2821 2,127                นาย รอซาลี วานิ

2822 2,438                นาย รอซาลี ตาซู

2823 3,092                นาย รอซาลี อาแซ

2824 3,422                นาย รอซาลี สะบีดิง

2825 4,992                นาย รอซาลี มะเซ็ง

2826 2,446                นาย รอซี ซูเด็ง

2827 753                  นางสาว รอซีดะ สาแหละ

2828 4,181                นางสาว รอซีดะ ดาโอะ

2829 2,095                นางสาว รอซีดะห แวลาเตะ

2830 2,018                นางสาว รอซีดา มะแซ

2831 1,097                นางสาว รอซียะ ยูโซะ

2832 2,587                นางสาว รอซีลา สะมะแอ

2833 433                  นาย รอญี เจะแว

2834 3,753                นาง รอนาอีระ ดือเระ

2835 2,752                นางสาว รอบียะ รอแม

2836 2,033                นาง รอบียะห หะยีมามะ

2837 4,171                นางสาว รอบียะห ตาเยะ

2838 3,579                นางสาว รอบีฮะห บูละ

2839 2,017                นาย รอปา อีซอ

2840 1,193                นางสาว รอปนะห อับดุลเลาะ

2841 4,781                นาง รอปอัส จิเตะ

2842 964                  นางสาว รอพีสะ มามะ

2843 1,004                นาย รอพีอิน คอลออาแซ

2844 2,725                นางสาว รอฟอะห รอแม

2845 4,406                นาย รอฟอี สาอิ

2846 1,129                นาย รอมซี อาแด

2847 198                  นาย รอมดอน หะยีอาแว

2848 1,372                นาย รอมลี อาลี



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2849 332                  นาง รอมือละ ดาซามิ

2850 4,020                นาง รอมือละ ซือรีกือจิ

2851 4,365                นางสาว รอยมี่ ตวนเพ็ง

2852 2,049                นางสาว รอยฮัน ยูโซะ

2853 4,815                นาย รอยะ มะเระ

2854 2,320                นาย รอยาลี เบญยาอีส

2855 4,959                นาย รอยาลี บาโด

2856 3,847                เด็กหญิง รอวียานีย ดอปอ

2857 2,794                นาย รอศักดิ์ ยุวหวิลย

2858 1,098                นาย รอสดี กอวาอูตู

2859 2,398                นาย รอสมัง อาแวกือจิ

2860 2,601                นาย รอสะ นาเจะ

2861 2,195                นาย รอสาลี ยุนุ

2862 4,317                นาย รอสาลี หะยีเปาะแต

2863 4,066                นางสาว รอสือนะ อูมา

2864 3,790                นาย รอสือลี ตาเวยาเต

2865 4,689                นางสาว รอฮยาตี หะยีสาอุ

2866 1,062                นางสาว รอฮานา ตูหยง

2867 1,113                นาง รอฮานา อาแซ

2868 4,462                นางสาว รอฮานา มะลี

2869 4,790                นางสาว รอฮานา อาลีซู

2870 417                  นางสาว รอฮานิง มะเเซสะอิ

2871 2,793                นางสาว รอฮานิง รอแม

2872 3,501                นางสาว รอฮานิง มะยิ

2873 4,204                นางสาว รอฮานิง สมะแอ

2874 4,985                นาง รอฮานิง เจะโซะ

2875 1,114                นางสาว รอฮานี มะแซ

2876 2,862                นางสาว รอฮานี นิซาแย

2877 3,854                นางสาว รอฮานี เตะ

2878 2,314                นางสาว รอฮานี บินมะอุง

2879 736                  นางสาว รอฮายา สาแม

2880 3,187                นางสาว รอฮายา ดาโอะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2881 3,892                นางสาว รอฮายา บินลอดิง

2882 2,784                นางสาว รอฮายู มะลี

2883 4,630                นางสาว รอฮายู ยูโซะ

2884 334                  นาย รอฮิม เจะมะลี

2885 1,094                นาย รอฮีมาน เจะมะลี

2886 4,839                นางสาว รอไฮนิง ยูโซะ

2887 797                  นาง ระเบียบ หนอแดง

2888 98                    นางสาว รักชนก ภักดี

2889 2,364                เด็กหญิง รักษิณา เสนรักษ

2890 445                  นาย รังสรรค จันทรขาว

2891 3,605                นาย รังสรรค สามะ

2892 1,687                นาย รังสฤษฎ แวดือราแม

2893 888                  เด็กชาย รัชชานนท ทองคง

2894 4,476                นางสาว รัชฎรมัย สายาลักษณ

2895 3,571                นาย รัชฎาพร เทศสี

2896 472                  นางสาว รัชณีย ดอเลาะ

2897 2,716                นางสาว รัชดาภรณ หลงราม

2898 2,089                นาย รัชตกร เมฆรัตน

2899 1,159                เด็กชาย รัชตะนาวีฟา อาแว

2900 2,917                นางสาว รัชนก สุวรรณนอย

2901 1,404                นาง รัชนี มะกาว

2902 2,431                นาง รัชนี ศรีใส

2903 692                  นาง รัชรินทร เจะโซะ

2904 286                  นาย รัชวุฒิ สัมมาวรณ

2905 4,680                นาย รัฐศักดิ์ อองหวาง

2906 1,385                นาย รัตชิตา จันทอง

2907 1,406                นาง รัตติกานต ดอเลาะ

2908 4,677                นาง รัตติกาล อิศรนาเวศ

2909 189                  นาง รัตติยา ยอดดี

2910 973                  นางสาว รัตติยา ดอฮะ

2911 2,571                นางสาว รัตติยา ทองศรี

2912 3,152                นาง รัตติยา เทพวารินทร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2913 4,147                นางสาว รัตติยา สุตระ

2914 1,365                นาง รัตนา งานทวีเลิศสิน

2915 1,622                นางสาว รัตนา มูซอ

2916 3,134                นาง รัตนาพร ชังชั่งเรือ

2917 4,569                นางสาว รัตนาภรณ ขุนทวี

2918 3,537                นาย รัสมี หะมะ

2919 1,250                นาง รัสยาพร ศรีสุข

2920 2,790                นาย ราชนันท ชูหวาน

2921 4,704                นาง ราชนี แวอุมา

2922 4,562                นาย ราชวัตร เดนตุลาการ

2923 539                  นาย ราซาฮา บือราเฮง

2924 4,541                นางสาว ราณี ยูโซะ

2925 1,051                นางสาว ราตนีดา ดาโอะ

2926 3,326                นางสาว ราตรี แสงจาย

2927 157                  นาย ริฎวาน บินอุเซ็ง

2928 2,561                นาย ริฏวาน โดมูซอ

2929 3,989                นาย ริดดูวาณ ตาตูเละ

2930 4,349                นาย ริดวน เจะเลาะ

2931 3,877                นาย ริดูวาน ดาราแมง

2932 1,629                นาย รีซัน อาตา

2933 2,942                นางสาว รีซัน สาและ

2934 3,277                นาย รีฎวัน วาจิ

2935 1,027                นาย รีดูวัน มือลี

2936 2,334                เด็กชาย รีฟดี เบญยาอีส

2937 906                  นาง รื่นฤดี ราชพงศ

2938 2,046                นาย รุง บุญให

2939 4,286                นาง รุงทิพย ทองเนียม

2940 3,299                นางสาว รุงรัศมี ยีดิน

2941 1,608                นาย รุงเรือง จันทรแสงดี

2942 3,344                นาย รุงเรือง ธิมาบุตร

2943 3,098                นาย รุงโรจน เนื้อออน

2944 2,978                นางสาว รุงวชิรา คงสุวรรณ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2945 1,568                นาย รุงวิทย พรหมจรรย

2946 2,162                นาย รุจิระ เมตตาสุต

2947 776                  นาง รุจิรา อินดี

2948 1,946                นางสาว รุจิรา ทองสุข

2949 203                  นาย รุชดาน มะเลาะ

2950 2,880                นางสาว รุซฎาย นิสาแย

2951 2,987                นางสาว รุซฮานีฟาร เจะเตะ

2952 4,531                นางสาว รุณนฎา อาแว

2953 2,135                นาย รุน ปกษีรักษ

2954 1,149                นาย รุสกัณร ดีเยาะ

2955 1,186                นาย รุสดี ยูโซะ

2956 1,228                นาย รุสดี ชลศิริ

2957 3,188                นาย รุสดี อูเซ็ง

2958 3,953                นาย รุสดี กะนิ

2959 2,236                นางสาว รุสนา เจะยะ

2960 892                  นางสาว รุสนาณี หะยีดาโอะ

2961 2,168                นางสาว รุสนาณี บือราเฮง

2962 397                  นางสาว รุสนานี หะยีเจะหลง

2963 1,128                นางสาว รุสนานี การี

2964 1,349                นางสาว รุสนานี อาแซ

2965 4,277                นางสาว รุสนานี มะรือสะ

2966 1,021                นางสาว รุสนิง นิมิง

2967 1,090                นางสาว รุสนี ตาเยะ

2968 1,574                นางสาว รุสนี จาวะมะลา

2969 4,189                นางสาว รุสนี เจะโซะ

2970 4,953                นางสาว รุสนี อาแวบือซา

2971 1,253                นาย รุสมัน บินสุหลง

2972 4,401                นางสาว รุสมัยณี เจะแฮ

2973 4,647                นาง รุสมานี ศิริกุล

2974 4,538                นาง รุสมาลี แวอูเซ็ง

2975 589                  นางสาว รุสมีณี สะมะแอ

2976 1,675                นางสาว รุสมีนี เจะยะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

2977 3,637                นาง รุสมีนี อูเซ็ง

2978 3,980                นางสาว รุสมูณา แวอาแซ

2979 476                  นาย รุสลัน อารง

2980 1,023                นาย รุสลัน เด็ง

2981 1,854                นาย รุสลัน อาแวดอแด

2982 2,175                นาย รุสลัน มะมิง

2983 2,227                นาย รุสลัน เจะมุ

2984 3,791                นาย รุสลัน สะแลแม

2985 4,596                นาย รุสลัน เงาะมูซอ

2986 4,716                นาย รุสลัน ดือราซอ

2987 4,798                นาย รุสลัน สะละ

2988 2,203                นาย รุสลัม มือลี

2989 3,766                นาย รุสลาม มะเซ็ง

2990 2,402                นาย รุสลี เซาตา

2991 3,416                นาย รุสลี ซาแม

2992 510                  นาย รุสลีย ไทยสนิท

2993 4,983                นางสาว รุสฮัยลา โกะจับ

2994 4,725                นางสาว รูซัยนี ปูรียา

2995 4,640                นาย รูซือมัน อาแวเงาะ

2996 3,781                นางสาว รูสนี เจะสนิ

2997 632                  นาย รูสลี บะอู

2998 1,296                นาย รูสลี เจะหะ

2999 2,450                นาย รูสลี เจะอีซอ

3000 2,092                นาย รูสาลํา หะยีตาเฮ

3001 1,796                นาง รูสีตา อารง

3002 3,934                นางสาว รูสีลาวาตี ยูโซะ

3003 1,211                นางสาว เรณุกา เย็นสบาย

3004 1,018                นางสาว เรวดี หิรัญวงศ

3005 4,752                นาง เรวดี เพ็ชรพันธ

3006 57                    นาย เราะมันคาน โอราสะมันนี

3007 2,070                นาย เริง ทองเลิศ

3008 685                  นาย เริงชัย  บุปผะโพธิ์



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3009 4,186                นาย เรียง รัดไว

3010 97                    นาง เรียน กองพันธ

3011 3,575                นางสาว เรียม เงินแกว

3012 211                  นาย โรจนศักดิ์ แสนหลา

3013 180                  นางสาว โรซีตา เจะและ

3014 1,442                นางสาว โรสนาณี แขวง

3015 644                  นาง โรสนี ดารามั่น

3016 3,914                นาง โรสมาเรีย แมกา

3017 4,440                นางสาว โรสลัยลา มะสาแม

3018 2,884                นางสาว โรสอนีตา บินนิโซะ

3019 3,059                นาง โรฮานี บินตีฮะซัน

3020 4,795                นางสาว ไรนูน อูเซ็ง

3021 3,966                นางสาว ฤดี บุตรมาตา

3022 996                  นาย ฤทธิ์ สิทธินอย

3023 3,702                นาย ฤทธิไกร จันทรเจริญ

3024 582                  นาย ฤทธิชัย  นอยสุก

3025 3,642                นาย ฤทธิศักดิ์ พูนไพโรจน

3026 2,547                นาง ลดาวัลย หนูสันทัด

3027 410                  นาย ลพธ หมานบุญ

3028 2,502                นางสาว ลภัสรดา มากชู

3029 1,847                นาง ลลิดา ทองบุญ

3030 2,695                เด็กหญิง ลลิดา มากแกว

3031 4,438                นาง ลลิดา คุมภสาโน

3032 568                  นางสาว ลลิศา ชูเวช

3033 2,084                นาง ลออง สุขกิจ

3034 1,531                นางสาว ละมัย ศักดิ์ศรี

3035 79                    นางสาว ละออ สาระทํา

3036 1,260                นางสาว ละออ แซตั้ง

3037 4,359                นาย ละออ ชูเวช

3038 354                  นางสาว ละเอียด สายแกว

3039 112                  นาง ลักขณา แสงอรุณ

3040 974                  นางสาว ลักขณา หมานบุญ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3041 919                  นางสาว ลักษมี โฉมอําไพ

3042 2,350                เด็กหญิง ลักษิกา รัตนกาญจน

3043 3,285                นาย ลัด  บุญชวย

3044 1,061                นาง ลัดดาวัลย พันธุกา

3045 2,703                นางสาว ลัดดาวัลย จันทรทิตย

3046 3,374                นาง ลัดดาวัลย ขวัญชู

3047 3,223                นางสาว ลาตีฟะ แมเราะ

3048 3,544                นาย ลาเตะ ฮาแวฮูลู

3049 658                  นาง ลําดวน สังขทอง

3050 3,163                นางสาว ลําดวน กําแพงจันทร

3051 3,172                นาย ลิขิต มีชํานาญ

3052 4,690                นาย ลิขิต ขวัญทอง

3053 4,782                นาย ลิขิต เสนาบวร

3054 2,387                นางสาว ลิชาภรณ เงินมาก

3055 2,404                นาง ลิณี เงินมาก

3056 3,542                นาง ลิบวดี ศรีเอียด

3057 3,145                นางสาว ลีซา ดาโอะ

3058 2,869                นางสาว ลีซาวาตี เจะเตะ

3059 2,662                นาง ลีนา มามะ

3060 2,795                นาง ลีเมาะ เจะโซะ

3061 1,695                นาย ลุกมาน เจะหลง

3062 1,721                นาย ลุกมาน สือนิ

3063 1,944                นาย ลุกมาน ตวนมะ

3064 2,455                นาย ลุกมาน ยาคอ

3065 3,555                นาย ลุกมาน มายิ

3066 2,187                นาย ลุกมาน บะอู

3067 3,731                นาย ลุกมาน กูโน

3068 1,340                นาย ลูกือมัน เจะหมิ

3069 961                  นาย ลูซาน ตอยิบ

3070 1,076                นาย ลูอี ดาโอะ

3071 1,422                นาย เล็ก สกุลจีน

3072 3,258                นาย เล็ก คงเต็ม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3073 3,007                นาย เลอพงษ แตงเนียม

3074 3,380                นาย เลิศชัย อีหวั่น

3075 3,553                นาง แลหะ เจะมะ

3076 2,558                นาย วงพงศ ไขมุกด

3077 891                  นางสาว วงสิริ เติมศรีรัตน

3078 1,671                นาง วชิราภรณ คามา

3079 412                  นาง วชิราวรรณ เยี่ยมพานิช

3080 4,032                เด็กหญิง วณิชนันต สัญสําราญ

3081 760                  นาง วณิชยา อัสมะแอ

3082 3,208                นางสาว วณิชยา กือดี

3083 1,007                นาง วนาลัย เงาะ

3084 131                  นางสาว วนิดา มามะ

3085 1,339                นางสาว วนิดา คงมณี

3086 1,886                นางสาว วนิดา สิงหครุธ

3087 3,317                นาง วนิดา เพชรเจริญ

3088 3,463                นาง วนิดา พฤกษธนธรณ

3089 3,528                นาง วนิดา ภัทราธิกุล

3090 3,543                นาย วนิดา สะอี

3091 4,931                นาง วนิดา แสงอรุณ

3092 654                  นาย วรกร วรพิพัฒนสกุล

3093 3,113                เด็กชาย วรกันต บูระพันธ

3094 2,411                นางสาว วรกานต เงินมาก

3095 349                  นางสาว วรนันต ธัญวัตนเจริญ

3096 1,321                นางสาว วรนิษฐา เตะ

3097 94                    นาย วรพงษ ขุนพรม

3098 1,127                นาย วรพล สิทธิจิตต

3099 2,492                นาย วรพล เมงอําพัน

3100 2,824                วรพล ยอดจันทร

3101 3,057                นาย วรรณ บัวสวาง

3102 1,445                นางสาว วรรณนิตา เจะมุ

3103 4,810                นางสาว วรรณลันตรี อามะ

3104 502                  นาง วรรณวดี ไชยศร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3105 1,974                นาง วรรณวิมล เล็งฮะ

3106 2,626                นาง วรรณา ภาษามิด

3107 3,294                นางสาว วรรณา จันทรแกว

3108 3,332                นาง วรรณา สหะวัน

3109 4,913                นางสาว วรรณา หามะ

3110 4,974                นางสาว วรรณา เอียดนอย

3111 1,846                นาง วรรณิกา สกุลราช

3112 216                  นาง วรรณี วาเตะ

3113 813                  นางสาว วรรณี อุยสกุล

3114 1,604                นางสาว วรรณี เอียดนอย

3115 152                  นาย วรวัฒน ชิตบุตร

3116 677                  นาย วรวิทย เจะมุ

3117 2,420                นาย วรวิทย เรืองพริ้ม

3118 503                  นางสาว วรวี เพ็ญจันทร

3119 1,356                นาย วรวุฒิ เหมทานนท

3120 4,465                เด็กชาย วรัญู ศิริสุวรรณ

3121 1,744                เด็กหญิง วรางคณา แมงเส็ง

3122 4,610                นาง วราพร มณีโชติ

3123 236                  นาง วราภรณ แกวสีขาว

3124 280                  นางสาว วราภรณ จินดาเพชร 
3125 537                  นางสาว วราภรณ เพ็ญจันทร

3126 595                  นางสาว วราภรณ สวรรณลี

3127 605                  นางสาว วราภรณ เหมือนยอด

3128 1,577                นาง วราภรณ พรหมแกว

3129 1,766                นางสาว วราภรณ แกวมรกต

3130 3,906                นางสาว วราภรณ อาแซ

3131 1,709                นาย วราวัจน ลิ้มตรัยธนากุล

3132 2,901                วราวุฒิ แกวมี

3133 3,480                นางสาว วรินทร นิลบุตร

3134 4,866                นาย วรินทร จันทรสงค

3135 2,023                เด็กหญิง วริศรา แกวสําอาง

3136 2,329                เด็กหญิง วริศรา วงศประชุม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3137 3,388                นางสาว วริศรา สัตยชิติ

3138 4,273                นาง วริศรา ละออสุวรรณ

3139 390                  นางสาว วริษา พูลศิลป

3140 401                  นาย วรุตม ตรงตระกูล

3141 4,373                นาย วฤทธิ ละออสุวรรณ

3142 2,926                นาง วลัยลักษณ สุวรรณพงศ

3143 143                  นางสาว วลี สินธุก

3144 3,255                นาย วสัน ตะโกนัน

3145 1,617                นาย วสันต พิทักษสัตยกุล

3146 2,843                นาย วสันต มามุ

3147 3,164                นาย วสันต แวอุเซ็ง

3148 4,948                นาย วสันต วิไลวรรณ

3149 1,169                เด็กหญิง วฬิสา อาแว

3150 4,458                นาย วัชรไชย ไชยยาว

3151 1,600                นาย วัชรพงศ สุวรรณนิตย

3152 994                  นาย วัชระ บูรณเพชร

3153 1,676                นาย วัชระ โยธาทิพย

3154 2,050                นาย วัชระ สุขจันทร

3155 3,582                นาย วัชระ นิลโกสิตย

3156 690                  นาง วัชรา เจะแม

3157 1,426                นาย วัชรา  ศรีษะแกว

3158 4,934                นาง วัชราภรณ บัวสวาง

3159 2,489                นาย วัฒนชัย ปยประเสริฐศรี

3160 3,566                นาย วัฒนา ชื่นบาน

3161 4,128                นาย วัฒนา แดงสุวรรณ

3162 659                  นาย วัน จันทรเพ็ชร

3163 1,728                นาย วัน ประดิษฐธรรม

3164 3,242                นาย วันขัย มะยูโซะ

3165 2,176                นาย วันชาติ มาทา

3166 133                  นาง วันดี ศิลปปญญา

3167 3,426                นางสาว วันดี จันทรทิตย

3168 3,755                นาย วันดี อูจะอิง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3169 4,192                นาง วันทนีย สอนนอง

3170 882                  นาง วันทิตา ทองชวย

3171 4,244                นางสาว วันนาเดีย ตุลยาพงศ

3172 706                  นางสาว วันนูรอัยณีย แวโนะ

3173 2,279                นาง วันนูรีดา มะโซะ

3174 3,572                นาย วันภัดดลี กาเซ็ง

3175 201                  นาง วันวลิต จันทรขาว

3176 271                  นางสาว วันวิสาข เจริญทรัพย

3177 1,162                นางสาว วันวิสาข เจริญทรัพย

3178 4,639                นาย วันสมาน อิลวานุดดีน

3179 93                    นาย วันอัสรี สาแม

3180 4,779                นาย วันฮาริส เกษา

3181 1,754                นางสาว วันฮุสนา นฤชิต

3182 1,556                นาง วัลภา บุญละเอียด

3183 1,666                นาย วัสสันต เตเอียดหยอ

3184 2,563                เด็กหญิง วาคินี หนสันทัด

3185 3,599                นางสาว วาซีนี บาราเฮ็ง

3186 1,450                นางสาว วาตี สือแม

3187 3,943                นาย วานิ ตาเยะ

3188 2,215                นางสาว วานิษา วาแต

3189 3,351                นางสาว วานีดา เจะบือราเฮง

3190 2,744                นาย วามิง มามะแวสุหลง

3191 287                  เด็กหญิง วารยา การดา

3192 1,079                นาย วารินทร บาริง

3193 3,638                นางสาว วารุณี สาและ

3194 1,352                นาย วาวี เจีะหะ

3195 185                  นาง วาสนา เตียวโล

3196 1,424                นาง วาสนา ดําละเอียด

3197 1,620                นาง วาสนา สมารา

3198 3,902                นาย วาสุกรี  เด็งมายอ

3199 4,652                นาย วาเหะ อับดุลราซิ

3200 3,862                นางสาว วาอีซา กาเซ็ง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3201 3,175                นางสาว วาฮีดา เจะดะ

3202 3,784                นาย วาเฮบ มะ

3203 528                  นาง วิชชิราพร ศรเกษตริน

3204 2,872                นาย วิชญะ ซุนบุญ

3205 3,252                นางสาว วิชราภรณ บัวสวาง

3206 220                  นาย วิชัย ทองคํา

3207 279                  นาย วิชัย วิเชีวรวัฒนชัย

3208 3,683                นาย วิชาญ เจตมหันต

3209 4,360                นาย วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ

3210 564                  นาย วิชานันท พวงสิงห

3211 4,106                นาย วิชานันท ชูหวาน

3212 473                  นาย วิชาวุธ แสงอรุณ

3213 981                  นาย วิชิต อินทชิต

3214 2,791                นาย วิชิต ดําเปลา

3215 3,314                นาย วิชิต นิลโชติ

3216 4,103                นาย วิชิต พรมลิ

3217 2,116                นาง วิชุตา ชูหมวกโชติ

3218 908                  นาย วิชุพันธ ดอเลาะ

3219 312                  นาย วิเชน มิตรทะจิตร

3220 775                  นาย วิเชียร หนอแดง

3221 1,383                นาย วิเชียร ทองเอียด

3222 1,547                นาย วิเชียร เดชชัยศรี

3223 4,453                นาง วิญูชน มะซัน

3224 359                  นาง วิณีรัฐ นุนชื่น

3225 1                     นาย วิทยา ไชยลาภ

3226 927                  นาย วิทยา อาวุธเพชร

3227 1,700                นาย วิทยา สุขสวัสดิ์

3228 1,851                นาย วิทยา บูละ

3229 2,576                นาย วิทวัช หลักศิลากุล

3230 4,142                นาย วิทูรย เหลืองวิลัย

3231 4,178                นาง วิน รักชน

3232 113                  นาง วินันยา มังคลาทัศน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3233 460                  นาย วินัย บิลหมุด

3234 1,184                นาย วินัย เพ็ชรภาน

3235 1,865                นาย วินัย บุญชูชวย

3236 3,094                นาย วินัย บุตรสมัน

3237 4,622                นาย วินิจ พลอยพันธ

3238 832                  นาง วิภา วังศิริกุล

3239 4,943                นาย วิภาค อินทสาร

3240 763                  นางสาว วิภาณี เติมศรีรัตน

3241 2,480                นาง วิภาดา เจะเตะ

3242 111                  นางสาว วิภารัตน  อรามเรือง
3243 306                  นางสาว วิภาวดี เพชรสลับแกว

3244 594                  นางสาว วิภาวดี วีรชาติติกานนท

3245 962                  นางสาว วิภาวรรณ หมานบุญ

3246 2,134                นางสาว วิภาวัลย พูนไพโรจน

3247 1,738                นาง วิมล กีรติกาญจน

3248 730                  นางสาว วิยะดา คงรื่น

3249 933                  นาง วิยะดา จันดิษฐวงศ

3250 4,935                นาย วิรชัย คงชนม

3251 1,777                นาย วิรศักดิ์ ตวนดาโอะ

3252 1,248                นาย วิรัช จันทรทอง

3253 4,588                นาย วิรัช พลเพ็ชร

3254 391                  นาย วิโรจน อาดอละ

3255 523                  นาย วิโรจน ปนพรม

3256 606                  นาย วิโรจน ชอบเอียด

3257 1,371                นาย วิโรจน สือแม

3258 2,654                นาย วิโรจน ศรีระนํา

3259 3,053                นาย วิโรจน แกวเมฆ

3260 2,080                นาย วิโรช พิเศษเมธา

3261 4,564                นาง วิลัย  บุตรจีน

3262 1,605                นางสาว วิลาวรรณ ชาญวิจิตต

3263 4,493                นาง วิลาวรรณ ถาวระ

3264 710                  เด็กหญิง วิลาวัณย แสงชูติ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3265 2,911                นางสาว วิลาสินี บินยูโซะ

3266 992                  นางสาว วิไล กอและ

3267 887                  นาย วิวัฒน ยีหวังกอง

3268 436                  นางสาว วิศัลยา ศรีแกว

3269 814                  นาย วิเศษ สิรินทรโสภณ

3270 4,544                นาย วิษณุ แสงกาศ

3271 6                     นาย วิสุทธิ์ คาระวะวัฒนา

3272 2,137                นาย วิสุทธิ์ ชูหมวกโชติ

3273 831                  นาย วิสูตร เปยมสุวรรณ

3274 4,914                นางสาว วิมาดา บินบือราเฮง

3275 4,620                นางสาว วีณา อิ่วหวั่น

3276 3,735                นาย วีรชาติ วชิรานุพงศ

3277 470                  นางสาว วีรดา เจะสาและ

3278 305                  นางสาว วีรนุช บือราเฮง

3279 160                  นาย วีรพัฒน บุณฑริก

3280 3,799                นาย วีรพันธุ นิลวัตร

3281 1,599                เด็กชาย วีรภาพ  ภิรมย

3282 2,103                นาย วีรยุทธ เปาะซา

3283 3,713                นาย วีรยุทธ วชิรานุพงศ

3284 4,390                นาย วีรยุทธ อสิเศวตกุล

3285 2,937                นาย วีรยุทธ พันธฉลาด

3286 4,135                นาย วีรศักดิ์ หะยีหมัด

3287 2,453                นาย วีระ ดวงจันทร

3288 2,370                นาย วีระชน นิลจันทร

3289 376                  นาย วีระชัย ปญญาเถิง

3290 3,725                นาย วีระชัย เชษฐสุมน

3291 2,568                นาย วีระชาติ คลายมนต

3292 3,035                นาย วีระพล สินชู

3293 2,644                นาย วีระพล  เหมือนพิทักษ

3294 1,381                นาย วีระยุทธ กลิ่นมณี

3295 4,967                นาย วีระยุทธ เรืองหนู

3296 325                  นาย วีระยุทธ พงษอักษร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3297 2,434                นาย วีระศักดิ์ การเกษม

3298 785                  เด็กหญิง วีรากานต จินดาเพ็ชร

3299 2,683                นาย วุฒิชัย นีรนาถภูวดล

3300 1,535                นาย วุฒิวัฒน ภิรมยพันธุภักดี

3301 634                  นาย วุฒิศาสตร เศะ

3302 1,624                นางสาว เวชกา นันธิยะ

3303 3,014                นาย เวียน จันทรเพชร

3304 3,664                นางสาว แวคอตีเยาะ แวยะ

3305 2,210                นางสาว แวฆอดีเยาะ แวะ

3306 3,237                นาย แวฆอเละ มาแย

3307 4,721                นางสาว แวซาวียะห ดอเลาะ

3308 2,152                นาย แวซูกนัย แวมูซอ

3309 3,179                นาย แวดอเลาะ แวอาแซ

3310 3,739                นาย แวดาโอะ แวสะแมะ

3311 1,257                นาย แวดุลกอเดร ตูแป

3312 2,202                นางสาว แวนาบีละห แวมะ

3313 4,046                นางสาว แวนิดา แวดือเระ

3314 4,241                เด็กหญิง แวนิสริน แวยะโกะ

3315 3,905                เด็กหญิง แวโนรอิลยานา เจะมะ

3316 1,075                นางสาว แวโนรฮายาตี โมง

3317 3,979                นางสาว แวปาตีนี แวอาแซ

3318 2,500                นาย แวมีนา แม

3319 2,160                นาย แวมูฮัมหมัด แตเดาะ

3320 2,305                เด็กชาย แวมูฮําหมัดฮานิซ แวมะ

3321 3,652                เด็กชาย แวมูฮําหมัดฮาฟซีน แวมะ

3322 1,435                นางสาว แวเมาะ มาหมะนอ

3323 1,049                เด็กชาย แวยัรฟร แวอูมา

3324 1,276                นาย แวยูโซะ ดอมะ

3325 2,139                นาย แวยูโซะ แวมะ

3326 811                  นางสาว แวแยนะ กาแม

3327 4,875                นาย แวรอนิง นิจิ

3328 4,673                นางสาว แวรอนียะ ยูโซะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3329 3,855                แวรอยะ แวอูมา

3330 1,835                นาง แวรอสนะ ยูโซะ

3331 1,875                นาย แวรุสดี หามะ

3332 2,688                นาย แวรุสมี แวยะโกะ

3333 3,004                นาย แวไลลี ซาแล

3334 1,491                นาย แวสะมะแอ สาและ

3335 1,542                นาย แวสะมะแอ หะยีกอเนาะ

3336 3,829                นาย แวสะมะแอ แวมูซอ

3337 3,395                นาย แวสือดี เจะดอเลาะ

3338 4,730                นาย แวหะมะกูซี อีปง

3339 1,063                นาย แวหามะ ดือราโอะ

3340 1,467                นาย แวอับดุลกอรี อาแซ

3341 2,196                นาย แวอาแซ แวมะ

3342 3,760                นาย แวอาแซ บือซา

3343 4,298                เด็กชาย แวอานัส แวยะโกะ

3344 793                  นาย แวอาลี กายาแดง

3345 4,320                นาย แวอาลี มะตาเห

3346 1,864                นาย แวอีลียัส บินแวยะโกะ

3347 4,580                นาย แวอุสมาน มะแลเดาะ

3348 4,306                นาย แวอูเซ็ง ซานาอารปอ

3349 4,893                นาย แวอูเซ็ง สะรีเดะ

3350 521                  นาย แวอูมา แวยูโซะ

3351 3,342                นาง แวแอเซาะ อัสมะแอ

3352 4,543                นาย แวฮัสดีน มะเด็ง

3353 2,327                นาย แวฮาซัน แวหะมะ

3354 1,927                นางสาว แวฮานีสา เจะเลาะ

3355 164                  นาย แวฮายี แมเราะ

3356 3,189                นาย แวฮารง กายาดา

3357 2,466                นางสาว แวะนะ อามะ

3358 54                    นาย ศรฤทธิ์ วิทูรพันธ

3359 2,846                นาย ศรัณย ปาแด

3360 284                  นาย ศรัณยู กาเดร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3361 1,136                นาย ศรัณยู บินสะมะแอ

3362 1,601                นาง ศรัสุดา เสารเพ็ชร

3363 976                  นาย ศรายุทธ ยูนุ

3364 1,043                นาย ศรายุทธ เมาะแล

3365 409                  นาย ศรายุธ ชุติวัฒนวงศ

3366 4,289                นาย ศราวุฒิ ชวยรอด

3367 2,391                นาย ศราวุธ ตีบเจริญ

3368 808                  นางสาว ศรินยา ฤทธิเรือง

3369 3,095                นาง ศรี พรหมเทพ

3370 1,220                นางสาว ศรีทิพยประภา เอี่ยมจรัส

3371 585                  นางสาว ศรีไพร ศรสงคราม

3372 1,294                นาย ศรีศักดิ์ ชุมสุวรรณ

3373 208                  นาง ศรีสวาท วิไลพันธ

3374 936                  นาง ศรีสุดา  ตรีทัศน

3375 664                  นางสาว ศศิชา ทองศรีเทพ

3376 2,484                เด็กหญิง ศศิชา วิทูรพันธ

3377 3,368                นางสาว ศศิชา เจริยสุข

3378 4,816                นางสาว ศศินา คงเพ็ชร

3379 4,447                นางสาว ศศิประภา อาวัชนาวงศ

3380 2,533                นาง ศศิพรรณ ตันติศุภชัย

3381 533                  นาย ศักการียา บือซา

3382 2,712                นาย ศักดา กิ่งวัชระพงศ

3383 1,870                นาย ศักดิ์ เล็กสุภาพ

3384 3,809                นาย ศักดิ์ชัย จักษุญาณ

3385 3,804                เด็กชาย ศักดินนท แสงสุวรรณ

3386 4,408                นาย ศักดิ์วิชัย ภูประเสริฐ

3387 1,911                นาง ศัณสนีย มะยิ

3388 2,150                นางสาว ศันสนีย สตอปา

3389 2,594                นาง ศันสนีย วาแม

3390 4,993                นาง ศัลยุตา เพริศวงศ

3391 1,725                นาย ศานติ มณีแสง

3392 292                  เด็กหญิง ศิรดา วิทูรพันธ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3393 1,881                เด็กหญิง ศิรดา จอนเจิม

3394 3,960                นาย ศิริ เกตุกิ่ง

3395 2,680                นาย ศิริชัย ดําแกว

3396 4,863                นาย ศิริชัย สุวรรณมณี

3397 1,187                นาย ศิริโชค หมืนเพชร

3398 129                  นางสาว ศิริพร รัตนวงศ

3399 269                  นางสาว ศิริพร บุญเกิด

3400 4,854                นาง ศิริพร มณีรัตน

3401 3,449                นางสาว ศิริภัทร วิสุทธิพันธุ

3402 1,488                นาง ศิริรัตน สวางภพ

3403 1,741                นางสาว ศิริรัตน มูซอ

3404 1,563                นางสาว ศิริลักษณ โชติกสถิตย

3405 2,999                นาง ศิริวรรณ เมืองประเสริฐ

3406 3,274                นาย ศิริสินธุ เพียรแกว

3407 4,156                นาย ศิลปชัย ไกรยงค

3408 462                  นาย ศิลา ยามาลูดิง

3409 3,808                นาย ศิลา บุญปถัมภ

3410 1,160                นาง ศิวนาถ เพชรตระหงาน

3411 299                  เด็กหญิง ศิวพร คงพูน

3412 897                  นาย ศิวราช พรมมาดวง

3413 415                  นาง ศิวะพร วิทูรพันธ

3414 182                  เด็กชาย ศิวา สรรเพชุดา

3415 4,734                นางสาว ศีราวาตี เจะเตะ

3416 1,861                เด็กหญิง ศุจินทรา หนูแปน

3417 481                  นาย ศุภกร หลงราม

3418 1,540                นาย ศุภกร วงศามาจารภิญญา

3419 3,669                นาย ศุภกร พึ่งรศ

3420 3,046                เด็กชาย ศุภกฤต อังศุภาพงศ

3421 2,875                นาย ศุภกิจ ไชยลาภ

3422 711                  นาย ศุภกิต เสนนอก

3423 196                  นาย ศุภชัย มณีกรอง

3424 1,717                นาย ศุภชัย ลือเดชวุฒิไกร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3425 3,002                นาย ศุภชัย เขียวจันทร

3426 1,316                ศุภชัย พัฒอําพันธ

3427 815                  นาย ศุภฤกษ มณีรัตน

3428 3,465                นาย ศุภฤกษ เทียมดี

3429 2,204                นาย ศุภฤกษ  เบ็ญอับดุลฮามิ

3430 4,495                นาง ศุภลักษณ จันทรแกว

3431 468                  นาย ศุภวัฒน ชูรัตน

3432 787                  นาย ศุภเวช การสมเกตุ

3433 2,130                นางสาว ศุไฮลี เจะหลง

3434 4,293                นาย เศกสรรค อารยาพันธ

3435 2,848                นาย เศกสันต แซภู

3436 3,097                นางสาว โศรดา เจะเตะ

3437 3,539                นางสาว โศรยา มาตาเอ

3438 2,967                นางสาว ษูวัยบะห สาและ

3439 281                  นาย สกนธ วิเชียรรัตน

3440 3,573                นาย สกล มะสิกะ

3441 3,561                นาย สการียา กลาพอ

3442 1,240                นาย สงกรานต เจนชัด

3443 1,513                นาง สงวน      บุญหนิ

3444 2,687                นาง สดศรี มากแกว

3445 3,676                นาง สตรี มามะ

3446 1,883                นาย สตอปา บือราเฮง

3447 4,064                นาย สถาพร ราชบุรี

3448 4,946                นาย สถาพร บุญฤทธิ์

3449 3,512                นาย สถิต ศันสนะ

3450 2,562                นาง สนทญา ศรีผึ้ง

3451 1,116                นางสาว สนธนี เสตะจิต

3452 74                    นาย สนธยา แกวมาลัย

3453 4,521                นาย สนธยา ฉันทศรีวิโรจน

3454 4,921                นาย สนธยา อุมา

3455 4,150                นางสาว สนานี ดือราแม

3456 4,659                นาย สนิท รักสวัสดิ์



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3457 2,517                นาย สบรี เจะโมง

3458 3,454                นางสาว สม คงศรี

3459 140                  นาย สมเกียรติ ปานทอง

3460 204                  นาย สมเกียรติ เจษฎารมย

3461 432                  นาย สมเกียรติ เพ็ชรสังเวียน

3462 1,823                นาย สมเกียรติ ราชสมบัติ

3463 2,792                นาย สมควร หมวกชุมบก

3464 980                  นาย สมคิด เทพเพชร

3465 1,635                นาย สมคิด สมัยมงคล

3466 155                  นางสาว สมจิต ปราบพาล

3467 2,007                นางสาว สมจิตร การเกษม

3468 3,099                นาง สมจิตร ไชยชาญ

3469 4,579                นาง สมจิตร จันทบดี

3470 459                  นางสาว สมใจ กิตติโชควัฒนา

3471 1,849                นางสาว สมใจ แซลอ

3472 3,205                นางสาว สมใจ แววภักดี

3473 3,700                นาง สมใจ คงสุข

3474 2,946                สมชัย คําแหง

3475 901                  นาย สมชาติ ราชพงศ

3476 726                  สมชาย แปนโพธิ์กลาง

3477 794                  นาย สมชาย วังศิริกุล

3478 1,195                นาย สมชาย บัวสองสี

3479 1,196                นาย สมชาย โฉมอําภัย

3480 1,729                นาย สมชาย แฮปากา

3481 1,779                นาย สมชาย จุฑามณี

3482 1,855                นาย สมชาย ลี้สกุล

3483 2,131                นาย สมชาย กลาหาญ

3484 2,198                นาย สมชาย เจะอารง

3485 2,220                นาย สมชาย ดือรอแม

3486 2,827                นาย สมชาย สายวะเดช

3487 3,288                นาย สมชาย นาคะนันต

3488 4,885                นาย สมชาย หนูวงษ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3489 270                  นาย สมชาย มณีโชติ

3490 4,807                นาย สมโชค ชโนทาหรณ

3491 4,124                นาง สมถวิล ยอดดี

3492 1,822                นาย สมทบ ปุนอักษรชัย

3493 744                  นาย สมทรง สังขแกว

3494 145                  นาย สมนึก หมั่นจินดา

3495 728                  นาย สมนึก เนื้อนอย

3496 2,265                นางสาว สมนึก รามแกว

3497 2,510                นาย สมนึก เทพศร

3498 3,186                นาง สมนึก พุมชัย

3499 700                  นาย สมบัติ แววกระโทก

3500 370                  นาง สมบูรณ ลิขิตมานนท

3501 480                  นาย สมบูรณ ไชยณรงค

3502 722                  นาย สมบูรณ จิพรเพ็ญ

3503 1,227                นาย สมบูรณ หลักทรัพย

3504 2,352                นาย สมบูรณ บกสี

3505 2,675                นาย สมบูรณ อังศุภาพงศ

3506 3,020                นาย สมบูรณ แวะหะมะ

3507 3,039                นางสาว สมบูรณ วิภาสไพสิฐ

3508 3,216                นาย สมบูรณ คงพูน

3509 3,453                นาย สมบูรณ ปญญากอง

3510 2,849                นาย สมบูรณ  ศรีรัตน

3511 228                  นาย สมปอง สุขขะ

3512 1,926                นาง สมปอง เวชสิทธิ์

3513 95                    นาย สมพงศ แซภู

3514 118                  นาย สมพงศ แซเอี้ย

3515 224                  นาย สมพงศ จอนเจิม

3516 1,102                นาย สมพงศ คงสุวรรณ

3517 4,407                สมพงศ เมืองทอง

3518 4,681                นาย สมพงษ เบียดกลาง

3519 4,976                นาย สมพงษ กลิ่นหอม

3520 1,380                นาย สมพร นิ่มเชื้อ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3521 1,571                นางสาว สมพร พุฒแกว

3522 1,627                นาย สมพร ภักดีสุวรรณ

3523 1,798                นาย สมพร ศรีวัง

3524 3,836                นาย สมพร เวทมาหะ

3525 4,198                นาง สมพร แปนคง

3526 4,311                นางสาว สมพร เจริญปาละ

3527 4,892                นาง สมพร เรืองสุวรรณ

3528 1,275                นาย สมพล พรหมสีลาย

3529 2,776                นาย สมพล โพธิ์กิ่ง

3530 2,930                นาง สมพิศ สุวรรณ

3531 1,607                นาย สมโพธิ์ ลักษโณสุรางค

3532 4,255                นาย สมภพ อรุณแสงสด

3533 4,900                นาย สมภพ ทองชาติ

3534 1,674                นาย สมโภช ศิริไพรวัน

3535 2,235                นาย สมโภชน หวังวัฒนะหิรัญ

3536 1,755                นาย สมมาตร เทพพรหม

3537 1,230                นาย สมมาศ สันนะกิจ

3538 993                  นาง สมร ขวัญนาคม

3539 880                  นางสาว สมฤทัย สุขเลี้ยง

3540 418                  นางสาว สมศรี ลําหัด

3541 2,005                นาง สมศรี สมพงษ

3542 2,825                นาง สมศรี ชินตันติพงศ

3543 3,411                นาง สมศรี แกวกลอ

3544 302                  นาย สมศักดิ์ นามตาป

3545 317                  นาย สมศักดิ์ รับไทรทอง

3546 907                  นาย สมศักดิ์ เกตุรักษ

3547 1,554                นาย สมศักดิ์ กริยา

3548 2,298                นาย สมศักดิ์ สงสม

3549 3,221                นาย สมศักดิ์ แซภู

3550 1,347                นาย สมศักดิ์  สุวรรณพงษ

3551 2,380                นาย สมศักดิ์ หลีเจริญ

3552 2,589                นาง สมหทัย อินทรัตน



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3553 239                  นาย สมหวัง เรืองเพ็ง

3554 1,346                นาย สมะแอ บริสุทธิ์

3555 500                  นาย สมาน วาเมาะ

3556 1,841                นาย สมาน บินบูละ

3557 2,559                นาย สมาน สาและ

3558 2,814                นาย สมาน อาแว

3559 3,322                นาย สมาน อาบะ

3560 578                  นาย สมาแอ อาแซ

3561 884                  นาย สยาม เชิดชิด

3562 3,440                นางสาว สรวงสุดา เจริญวงศ

3563 4,398                เด็กชาย สรวิชญ เพชรจํารัส

3564 91                    นางสาว สรอยอุษา ภิรมยพันธุภักดี

3565 2,583                นาย สรันยพล กําลังชัย

3566 1,732                นาง สรัลยา คอลออาแซ

3567 310                  นาย สรายุธ บินนุรดีน

3568 405                  นาย สราวุฒิ บุตรมาตา

3569 2,208                นาย สราวุธ บํารุงชาติ

3570 1,998                นาย สฤษดิ์ ลอแม

3571 4,078                นาย สลาง อูเซ็ง

3572 4,331                นางสาว สลาลี รอดเสน

3573 4,822                นาง สวยมะห บินเซะ

3574 328                  นาย สวรรค สาและ

3575 1,163                นาย สวัสดิ์ คงเต็ม

3576 1,824                นาย สวัสดิ์ สกุลแกว

3577 1,912                นาย สวัสดิ์ ศรีเอียด

3578 1,937                นาย สวัสดิ์ ทองมี

3579 2,237                นาย สวัสดิ์ ศิริไพรวัน

3580 4,650                นาย สวัสดิ์ ออนประชู

3581 596                  นาย สวัสดิ์ จินดา

3582 166                  นาย สวาง เตียวโล

3583 607                  นาย สวาง ไชยสิทธิ์

3584 4,239                นาย สวาง ศรีชัย



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3585 1,303                นาย สวาง  เพ็ชรแกว

3586 1,800                นาย สวาท นิ่มถึง

3587 4,444                นาย สวาท แสงวิสุทธิ์

3588 2,253                นาย สวิท สองชวย

3589 2,886                นาย สหชาติ พรหมพลู

3590 3,114                นาย สหัสวรรษ วรรณชิต

3591 1,826                นาย สอและห เปาะแฉะ

3592 2,423                นาย สอฮาบุดดีน อีซอ

3593 4,834                นาย สะกรี ยูน

3594 191                  นาย สะดี มะยะโอะ

3595 2,530                นาง สะตีระ ไมมะหาด

3596 2,655                นาย สะบือรี หะยีดอเลาะ

3597 2,115                นาย สะมะแอ บินเงาะ

3598 812                  นาย สะมะแอ วาฮะ

3599 3,933                นาย สะมะแอ ลุโบะกาแม

3600 2,163                นาย สะรี หะรอแม

3601 2,338                นาย สะรี ดะละ

3602 638                  นาย สะอาด แกวสกุล

3603 2,753                นาย สะอารอนิง เจะมะ

3604 3,084                นาย สะอารี ดอเลาะ

3605 4,738                นาง สะอีดะ ยาลา

3606 2,646                นาย สะอุดี สาเมาะ

3607 3,832                นาย สะอุดี คามิ

3608 4,108                นาย สะอุดี ตาสามา

3609 4,819                นาย สะอูดี เซ็ง

3610 3,018                นาย สักรี มามะ

3611 4,329                นาย สักรี ปะจู

3612 2,798                นาย สังคม เกิดกอ

3613 2,617                นาง สังนน เพชรคง

3614 2,390                นาย สัจตรา ยะภา

3615 360                  นาย สัญญา ทองเอียด

3616 4,190                นาย สัญญา ขาวปากรอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3617 1,012                นาง สัญรวี เจียมสวัสดิ์

3618 1,805                นาย สัน เขียวหลี

3619 4,042                นาย สัน สตาปอ

3620 2,223                นาย สันชัย อูเซ็ง

3621 3,023                นาย สันติ สุขสําราญ

3622 3,283                นาย สันติ เกศศรีพงษศา

3623 4,617                นาย สันติ คงชูดวง

3624 428                  นาย สันติภาพ เจะมะ

3625 64                    นาย สันทัต ไวมาตร

3626 464                  นาย สัมพันธ เอียดนอย

3627 1,942                นาย สัมฤทธิ์ สังขชุม

3628 4,461                นาย สาการียา เจะมะ

3629 3,936                นางสาว สากีลา กือจิ

3630 357                  นางสาว สาคร ปานจีน

3631 378                  นาย สาทร แสงสุวรรณ

3632 868                  นางสาว สาธิกา คงคุณ

3633 2,238                นาย สาธิต ชนะสุมน

3634 3,044                นาย สาธิต เทศสี

3635 1,181                นาย สาธิต   พราหมณสิกข

3636 1,056                นาย สานุสี บาตูเซ็ง

3637 745                  นางสาว สานูรา มูดอ

3638 3,710                นางสาว สาบารียะห สิทธามาศ

3639 4,835                นาง สาปนัส สาเมาะ

3640 4,292                นาย สามารถ พรหมมาไชย

3641 4,742                นาย สามารถ ละกะเต็บ

3642 3,292                นางสาว สามิรา บินอาแซ

3643 673                  นาง สามีเราะห ดารามั่น

3644 2,218                นาย สามีอุง มือและ

3645 2,271                นาย สาแม ยาลอ

3646 1,905                นาง สายใจ เยี่ยมยกกุล

3647 147                  นาง สายชล แซภู

3648 1,440                นางสาว สายชล อินทรสุวรรณ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3649 3,429                นาง สายชล แดงพะเนิน

3650 4,165                นาย สายดี บากาแซ

3651 668                  นางสาว สายฝน อินทะจักร

3652 823                  นางสาว สายฝน ยอดเอียด

3653 4,956                นางสาว สายฝน การุโน

3654 499                  นาย สายยา จันทรดวง

3655 4,895                นางสาว สายวัฒนา แวอูเซ็ง

3656 3,259                นาง สายสุดา พรหมแกว

3657 1,537                นางสาว สายสุนีย ผดุงอัฐ

3658 3,830                นาง สายสุรี ทองรมย

3659 586                  นาง สายหยุด เพ็ชรสุข

3660 3,066                นาย สายะรัง เจะโด

3661 4,688                นาย สายัณห สิงหนูดํา

3662 4,783                นาย สารอฟ มามุ

3663 4,184                นาย สาราพี เจะมิ

3664 4,599                นาย สาราหุดิน อาบู

3665 4,097                นางสาว สารินี พุดเครือ

3666 238                  นาง สารีปะห ดือเลาะ

3667 691                  นางสาว สารีปะห มามะ

3668 1,374                นางสาว สารีพะ มะแซ

3669 3,498                นาง สารีฟะ เซ็งมะ

3670 2,909                นาง สารือมา ดอเลาะ

3671 1,647                นาย สาโรจน ตรีมณี

3672 4,377                นาย สาลูวา ยูนุ

3673 2,282                นางสาว สาวิตรี สาและ

3674 2,963                นางสาว สาวิตรี สามะ

3675 3,102                นางสาว สาวิตรี เทศสี

3676 983                  นางสาว สาวินา เจะมะ

3677 2,470                นางสาว สาวินี เจะมะ

3678 4,938                นาย สาเหะ สาอะ

3679 351                  นาง สาอูดะ มะอีแต

3680 451                  นาย สาเฮะ หะยีเปาะสู



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3681 3,108                นาย สําเนาว ถึกมา

3682 4,201                นาง สําเนียง กัตะเวที

3683 792                  นาง สําราญ ทองอินทร

3684 1,801                นาย สําราญ ประไพพิศ

3685 1,482                นาย สําเริง ล่ําสัน

3686 2,564                นาย สําเริง แทนทอง

3687 3,359                นาย สิงห แวอูเซ็ง

3688 2,879                นาย สิงเหเมธ นุยประสาท

3689 580                  เด็กหญิง สิตานน จํารัสศรี

3690 3,993                นาย สิทธิ์ คัดชู

3691 995                  นาย สิทธิชัย ทองดี

3692 2,667                นาย สิทธิชัย แกวขอมดี

3693 3,022                นาย สิทธิชัย พุมชัย

3694 1,178                นาย สิทธิโชค เฉิดฉิ้ม

3695 2,044                นาย สิทธิโชค หรดี

3696 3,310                นาย สิทธิโชค ลาคํา

3697 1,928                นาย สิทธินนท ปญญาสงค

3698 3,146                นาย สิทธิพร พฤมิพิบูลธรรม

3699 2,676                นาย สิทธิยา มามะ

3700 2,692                นาง สิน จันสุด

3701 1,198                นาง สิม แดงพะเนิน

3702 2,857                นาย สิรภพ  เกิดกอ

3703 1,514                เด็กชาย สิรวัชร เพชรทอง

3704 3,195                เด็กชาย สิรวิชญ จันทรเพชร

3705 2,818                นาง สิริกร ลอยสุวรรณ

3706 3,745                นางสาว สิริกาญจน สุขสถาน

3707 1,807                นาง สิริกุล ศิริวัลลภ

3708 4,851                นางสาว สิริญญา สาและ

3709 3,835                นางสาว สิริญาดา จิยือแร

3710 4,104                นาง สิริน เสี้วทอง

3711 3,009                นางสาว สิริมณี ตุกเตียน

3712 4,919                นาง สิริวรรณ ชิ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3713 2,421                นาย สิริศักณ วงศแพทย

3714 4,492                นาง สิวาณี ศรีไพล

3715 103                  นาง สีดา โชติไพบูลยพันธุ

3716 4,443                นางสาว สีตีนอร มือเยาะ

3717 2,908                นาง สีตีฟาตีเมาะ สาและ

3718 3,012                นางสาว สีตีมาสละ สําซีสกิอา

3719 4,014                นาง สีตีมีเนาะ โตะนากายอ

3720 3,131                นางสาว สีตีแยนะ แยนา

3721 4,926                นางสาว สีตีรอกีเยาะ เจะแม

3722 3,467                นางสาว สีตีสาเราะห สาแอะ

3723 4,023                นาง สีตีอารีหะ ซากอ

3724 322                  นาย สือรี เด็งซิยอ

3725 1,653                นางสาว สือรือวาตี มูซอ

3726 1,201                นาย สุกรี แวสุหลง

3727 1,205                นาย สุกรี มะเกะ

3728 2,142                นาย สุกรี สาและ

3729 2,527                นาย สุกรี สาตูยือลี

3730 3,128                นาย สุกรี กาเซ็ง

3731 3,510                นาย สุกรี สะอารี

3732 2,577                นาย สุกรีย ดือราแม

3733 2,013                นาง สุกัญญา ขจรวีระธรรม

3734 2,772                นางสาว สุกัญญา จันทรเงิน

3735 4,216                นางสาว สุกัญญา สมเลิศ

3736 2,310                นางสาว สุกัญญา หนอจันทรหอม

3737 642                  นาง สุกิจ ยะทัง

3738 2,671                นาย สุกิจ พงษพานิชย

3739 2,331                นาย สุกีฮัน เจะโกะ

3740 769                  นาง สุข สุขสบาย

3741 1,827                นาย สุขเกษม ยะโกะ

3742 1,984                นาง สุขใจ แกวสําอาง

3743 1,487                นาย สุคนธ เมืองภูมิ

3744 2,138                เด็กชาย สุจิณณา สุระกําแหง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3745 2,371                นาง สุจิตรา เบญยาอีส

3746 4,302                นาง สุจิน จันทา

3747 1,964                นางสาว สุจินต แดงโรจน

3748 2,430                นาง สุจินต อโศกจินดา

3749 3,759                นาง สุจิรา ปนดิ

3750 1,843                นาง สุใจ บัณฑิต

3751 3,432                นาย สุชน ถาวระ

3752 3,354                นางสาว สุชัญนิสา แพะทอง

3753 2,981                นาย สุชาด เสงสีแดง

3754 1,929                นาง สุชาดา พันธนรา

3755 2,538                นางสาว สุชาดา แพะทอง

3756 4,049                นางสาว สุชาดา ศรีสวัสดิ์

3757 4,206                นาง สุชาดา ชูเชิด

3758 221                  นาย สุชาติ นุนชื่น

3759 1,651                นาย สุชาติ ไลกอน

3760 1,811                นาย สุชาติ มาสินธุ

3761 2,299                นาย สุชาติ แซจู

3762 3,061                นาย สุชาติ ถาวระ

3763 3,338                นาย สุชาติ สุพงษ

3764 2,342                นางสาว สุชาวดี เนื้อออน

3765 800                  นาง สุชิรา ขาวนวล

3766 699                  นางสาว สุชีลา พยุงวัฒนกิจ

3767 49                    นาย สุเชษฐ ชัยยศ

3768 1,781                นาง สุญาณี อนุชาติ

3769 2,557                นาง สุณี ดือราแม

3770 1,791                นาง สุณีย มานะกิจเจริญ

3771 3,747                นางสาว สุณีย น้ํายาง

3772 2,104                นาย สุดเขต สุระกําแหง

3773 25                    นาง สุดใจ เมืองตรี

3774 404                  นาง สุดใจ ลอยโพยม

3775 622                  นางสาว สุดใจ คําจุน

3776 3,726                นาง สุดใจ วชิรานุพงศ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3777 4,441                นาง สุดสาคร จันกกผึ้ง

3778 2,536                นางสาว สุดา ยา

3779 4,824                นาง สุดา ภัทรพงศพันธ

3780 108                  นาง สุดาภรณ คําสี

3781 844                  นาง สุดารัตน ธนิกุล

3782 3,356                นาง สุดารัตน แซซิม

3783 4,109                นาง สุดารัตน ไกรนอย

3784 210                  นาง สุดาวรรณ จํารัสศรี

3785 1,702                นาย สุดิง กอเน็ง

3786 2,464                นางสาว สุติตา สือแม

3787 2,783                นาย สุทธิชัย ใจดี

3788 3,894                นาย สุทธิชัย ลอแม

3789 4,771                นางสาว สุทธิดา จันทรบุตร

3790 3,055                นาย สุทธิพงศ จันทอง

3791 824                  นาย สุทธิพัฒน ชุดแดง

3792 3,226                นาย สุทธิภัทร วัฒนพงศไพบูลย

3793 3,496                นาย สุทธิภาส ศันสนะ

3794 257                  นาย สุทธิรัตน ภัทรพงศพันธ

3795 2,126                นาย สุทธิศักดิ์ ชูหมวกโชติ

3796 4,800                นาย สุทธิศักดิ์ ถาวรสุข

3797 3,447                นาง สุทา เนื่องนํา

3798 1,902                นาง สุทิน จอนเจิม

3799 474                  นาย สุเทพ ดาซามิ

3800 2,707                นาย สุเทพ ศรประทุม

3801 4,879                นาย สุธน ตางาม

3802 511                  นาย สุธรรม คงขวัญ

3803 301                  นางสาว สุธาทิพย บํารุงศักดิ์

3804 4,549                นางสาว สุธาทิพย แมะวอ

3805 746                  นาง สุธาสินี เรืองศรี

3806 3,851                นางสาว สุธาสินี โกศัยพัฒน

3807 1,451                นางสาว สุธาสินี เรียมจันทร

3808 1,677                สุธิภรณ ขนอม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3809 14                    นาย สุธี อาแวเตะ

3810 1,503                นาง สุธีรา กิจจาทร

3811 574                  นาย สุนทร พันทวี

3812 3,996                นาย สุนทร อรรถกุล

3813 2,289                นาง สุนทรี เพ็งโอ

3814 2,020                นาง สุนทรียลักษณ วิมุตตา

3815 4,460                นางสาว สุนนะห แมยู

3816 1,525                นาย สุนันท บุญหนิ

3817 862                  นาง สุนา ขวัญแกว

3818 3,973                นางสาว สุนาเดียร เจะโซะ

3819 2,763                นาง สุนิชา มุลเมฆ

3820 2,201                นาง สุนิดา บํารุงชาติ

3821 3,789                นาง สุนิตตา ปกษีรักษ

3822 508                  นางสาว สุนิตา มินซาร

3823 2,188                นาย สุนิล ดอหะ

3824 2,664                นาง สุนิษา โยธากุล

3825 2,665                นางสาว สุนิษา เต็งสุวรรณ

3826 3,212                เด็กหญิง สุนิสา มะยายอ

3827 3,881                นางสาว สุนิสา วานิ

3828 50                    นางสาว สุนีย สุวรรณลี

3829 114                  นางสาว สุนีย หวันเดาะเลาะ

3830 485                  นาง สุนีย ทองซวน

3831 1,292                นาง สุนีย ลินจงรัตน

3832 2,543                นาง สุนีย สุขศรี

3833 2,834                นางสาว สุนีย หะยีนาแว

3834 3,442                นางสาว สุนีย หมัดประสิทธิ์

3835 631                  นาง สุนีย  แปนเชียร

3836 168                  นาย สุบิน ชะรอยรัมย

3837 4,635                นาง สุใบดะ เจะอารง

3838 1,507                นางสาว สุปราณี มะมิงซี

3839 1,745                นาง สุปราณี ใสบริสุทธิ์

3840 2,812                นางสาว สุปราณี ฉิมวิเศษ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3841 2,859                นางสาว สุปราณี ดือเระ

3842 3,497                นางสาว สุปราณี สิทธิศักดิ์

3843 3,899                นางสาว สุปราณี สือบี

3844 439                  นางสาว สุปรียา จารุพันธ

3845 2,319                นาย สุเปยน สาแลแม

3846 2,666                นาย สุพจน เลอธนกุล

3847 2,817                นาย สุพจน ยอดกลั้ง

3848 2,877                นาย สุพจน พัฒนศิลป

3849 1,031                นาง สุพรณีย เสารพูล

3850 408                  นาย สุพรรณ แซปง

3851 5                     นาง สุพรรณี พรหมชัย

3852 761                  นาง สุพรรณี ปยะญาติ

3853 3,112                นาง สุพรรณี เพชรบุรี

3854 3,183                นางสาว สุพรรณี ยูโซะ

3855 3,376                นาง สุพรรณี รักาาทรัพย

3856 3,458                นางสาว สุพรรณี เรืองธนู

3857 985                  นาย สุพล ตรีทัศน

3858 4,146                นาย สุพล เจริญสุขพลอยผล

3859 1,033                นาย สุพวง ปรางจันทร

3860 1,040                นางสาว สุพัตรา มะ

3861 3,336                นางสาว สุพัตรา มะ

3862 2,761                นาง สุพิชชา ไชยสิทธิ์

3863 3,377                นางสาว สุพิชญนันท ศิริสุวรรณ

3864 4,534                นางสาว สุพีรียะห มะแซ

3865 490                  นาง สุเพียงพร เพชรทอง

3866 1,429                นางสาว สุฟตเราะห สิทธิศักดิ์

3867 117                  นาย สุภชัย ศรีมาลา

3868 1,397                นาง สุภลักษณ วัชรีบํารุง

3869 3,428                นาง สุภลัคน เหวรมา

3870 3,142                นาย สุภัค สุวรรณโณ

3871 637                  นาง สุภัทร ไชยสิท

3872 363                  นาง สุภัทรา จันทรเพชร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3873 504                  นาง สุภัทรา มูนะ

3874 647                  นาง สุภัทรา วัฒนภิญโญ

3875 3,129                นาง สุภัทรา สาและ

3876 1,175                นางสาว สุภานี แซพู

3877 3,469                นาง สุภาพ เรืองธนู

3878 162                  นางสาว สุภาพร สาระทํา

3879 518                  นางสาว สุภาพร สายเสมา

3880 624                  นาง สุภาพร วรพิพัฒนสกุล

3881 1,812                นางสาว สุภาพร โชคตระกูลเกียรติ

3882 2,816                นาง สุภาภรณ ยะนาย

3883 4,022                นางสาว สุภาภรณ ลั่นสิ้น

3884 4,527                นาง สุภาภรณ แสงสี

3885 4,548                นาง สุภาภรณ คชกาล

3886 1,907                นางสาว สุภาวดี ไชยแขวง

3887 1,174                นาง สุมนรัตน เพ็ชรพรหม

3888 616                  นางสาว สุมาลินี มีบุญมาก

3889 768                  นางสาว สุมาลี สายเสมา

3890 1,312                นาง สุมาลี เกียรติไพบูลย

3891 2,318                นาง สุมาลี เนื้อออน

3892 3,068                นาง สุมาลี ชีวพัฒนพิบูลย

3893 2,486                นาง สุมิตตา แดงดี

3894 2,406                นางสาว สุมินตรา รัดไว

3895 2,315                นาย สุเมธ วงศประชุม

3896 3,232                นาย สุเมธ แจมจํารัส

3897 3,321                นาย สุเมธ ยูโซะ

3898 3,504                นาย สุเมธ สุขแดง

3899 3,798                นาย สุเมษ บุญมาศ

3900 1,623                นาย สุรชัย ธัญญเจริญอนุกูล

3901 2,822                สุรชัย เมืองประเสริฐ

3902 3,166                นาย สุรชัย เกียดสูงเนิน

3903 1,481                นาย สุรชาติ แซอุย

3904 3,420                นาย สุรเชษฎฐ ฦาชา



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3905 422                  นาย สุรเชษฐ แซตัน

3906 2,555                นาย สุรเชษฐ ตันติศุภชัย

3907 438                  นาย สุรเชษฐ จันธิปะ

3908 1,391                นาย สุรเดช สอีด

3909 3,267                นาย สุรเดช แวสุหลง

3910 3,985                เด็กชาย สุรเดช มามะ

3911 4,113                นาย สุรเดช โคตรศรี

3912 4,140                นาย สุรเดช มะแซ

3913 3,254                นาย สุรทิน เจริญดี

3914 2,414                นาย สุรพงษ จํารัสศรี

3915 4,266                นาย สุรพจน ชินไชยชนะ

3916 1,081                นาย สุรพล ศรีสุวรรณ

3917 1,474                นาย สุรพล ลูกจันทร

3918 1,505                นาย สุรพล ลําพรหมแกว

3919 2,040                นาย สุรพล เพ็ชรสงคราม

3920 4,550                นาย สุรพล แกวสลับนิล

3921 2,410                นาย สุรริยา แวอูเซ็ง

3922 1,797                สุรวิทย ชาญอาวุธ

3923 573                  นาย สุรวีร ภิรมยเวศน

3924 666                  นาย สุรศักดิ์ ยีซาเล็ม

3925 1,803                สุรศักดิ์ สุวรรณรัตน

3926 3,103                นาย สุรศักดิ์ อาลี

3927 3,120                นาย สุรศักดิ์ ดวงวรรณา

3928 3,777                นาย สุรศักดิ์ แดงดี

3929 4,827                นาย สุรศักดิ์ ดือเระ

3930 4,081                นาย สุรศิษย สินุธก

3931 4,120                นาย สุระพงษ นงรัตน

3932 2,618                นาง สุรัญญา จิตตวงค

3933 4,718                นาง สุรัญยา อินทาทอง

3934 169                  นาย สุรัติ สรรเพชุดา

3935 4,341                นางสาว สุรายา ยามาโด

3936 21                    นาย สุรินทร พรหมชัย



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3937 847                  นาย สุรินทร ทองชาติ

3938 894                  นาย สุรินทร ลอยโพยม

3939 3,531                นาย สุรินทร หลง

3940 675                  นาย สุริยา วงศศิลา

3941 1,246                นาย สุริยา ยายิ

3942 2,894                นาง สุริยา ทองจันทร

3943 3,694                นาย สุริยา มะมิน

3944 3,775                นาย สุริยา บูรณกสิกรกุล

3945 1,183                นางสาว สุริยานี ดาโอะ

3946 3,769                นางสาว สุริยานี อิสมาแอ

3947 1,010                นาง สุริยาพร กาญจนศร

3948 4,169                สุริวงค แหวนหลอ

3949 2,982                นางสาว สุริฮะนี ยะโกะ

3950 1,768                นาง สุรี อินทเอิบ

3951 1,402                นาง สุรีย ประดับสาน

3952 1,541                นางสาว สุรีย กี่รติวงศ

3953 2,324                นาง สุรีย วงศประชุม

3954 4,670                นาง สุรียพรรณ วันเอียด

3955 1,235                นางสาว สุรียานิง บินยูโซะ

3956 3,525                นางสาว สุรียานี มูหะมะ

3957 3,391                นางสาว สุรีรัตน ทาวสกุล

3958 509                  นาย สุเรน ละใบกาเด็น

3959 1,095                นางสาว สุไร มะโซะ

3960 2,553                นางสาว สุไรยา ดือราโอะ

3961 3,540                นาง สุไรยา มะเซ็ง

3962 44                    นาย สุลัยมาน มะโซะ

3963 2,025                นาย สุลัยมาน สนิ

3964 1,475                นางสาว สุลิสษา สุหลง

3965 1,471                นางสาว สุไล กี่รติวงศ

3966 1,070                นางสาว สุไลดา เจะซอ

3967 42                    นาย สุไลมาน เจะฮะ

3968 656                  นาย สุไลมาน ดารามั่น



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

3969 1,125                นาย สุไลมาน ดอเลาะ

3970 3,358                นาย สุไลมาน ยูโซะ

3971 4,203                นาย สุไลมาน หะยี

3972 4,927                นาย สุไลมาน มะสาแม

3973 1,673                นางสาว สุไลยา สือแม

3974 3,304                นางสาว สุไลลา สะอิ

3975 1,820                นางสาว สุวดี สะทาน

3976 1,232                นาย สุวรรณ จันทรภิมุข

3977 1,573                นาย สุวรรณ สงวนสกุล

3978 1,859                นางสาว สุวรรณา บัวแกว

3979 4,258                นาง สุวรรณา บัวนุช

3980 2,866                นางสาว สุวรรณี ดาแมง

3981 4,402                นางสาว สุวรรณี สาและ

3982 3,043                เด็กหญิง สุวลักษณ รักชน

3983 3,063                นางสาว สุวไล สุขนอย

3984 475                  นางสาว สุวะดี ศิลานนท

3985 1,293                นาง สุวะดี เพชรจํารัส

3986 1,420                นาย สุวัฒน ศรีสุวรรร

3987 4,309                นาย สุวัฒน ทองเล็ก

3988 4,712                นาย สุวัฒน อิศรนาเวศ

3989 905                  นาย สุวิช สะแต

3990 784                  นาย สุวิชชา มุงพันธกลาง

3991 1,425                สุวิทย ศรีวังแกว

3992 2,751                นาย สุวิทย ปลอดออน

3993 137                  นาง สุวิภา สันตรัตติ

3994 2,255                นาง สุวิมล สะอะ

3995 4,368                นาง สุวิมล อินทิมา

3996 2,197                นาย สุไหมิง อาแซ

3997 4,061                นาย สุไหลหมาน เจะอูมา

3998 4,667                นางสาว สุอัญจณีย อินทรมาศ

3999 3,302                นางสาว สุฮาดา สาเมาะ

4000 2,777                นาย สุใฮมิน บือราเฮง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4001 1,694                นางสาว สุไฮดา อาบู

4002 1,815                นางสาว สุไฮนี อาบู

4003 3,485                นางสาว สุไฮบะ สิทธิศักดิ์

4004 2,925                นาย สุไฮมิน เด็ง

4005 4,070                เด็กชาย สุไฮรี ดอฆอ

4006 4,880                นาย สุรศักดิ์ รัตนพิมพ

4007 2,226                นาย สูกิฟลี ยูโซะ

4008 40                    นางสาว สูรายนี ปะจูสะลา

4009 2,711                นาง สูรายา เจะโซะ

4010 2,209                นาง สูไรลา ติยิ

4011 3,381                นาย สูลกิฟลี สาเมาะ

4012 1,290                นาย สูลัยมัน ดือราแม

4013 3,560                นาย สูไลมาน สีมา

4014 3,944                นางสาว สูวัยบะ กอและ

4015 4,044                นางสาว สูฮายณี อาแว

4016 2,728                นาย สูฮาร บือซา

4017 1,085                นาง สูฮีรา หะมิ

4018 4,860                นาย สูไฮมี กาจิ

4019 1,261                นาย สูไฮลี สาเมาะ

4020 3,772                นาย เสฏฐวุฒิ อุศมา

4021 4,074                นาย เสน แกวสําอาง

4022 3,720                นาย เส็น หะยีสันติ์

4023 543                  นาย เสนห คงเจน

4024 3,518                นาย เสนห ตันหา

4025 3,423                นาย เสปยน มูซอ

4026 489                  นางสาว เสริม ปานพรหม

4027 551                  นาย เสริมศักดิ์ นิ่มดํา

4028 4,174                นางสาว เสริมศิริ พุทธิมาปญญรัตน

4029 1,047                นาย เสรี อาลี

4030 1,111                นาย เสรี จิปูเงาะ

4031 2,004                นาย เสรี เจะมะ

4032 2,507                นาย เสรี สาแมเย็ง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4033 3,086                นาย เสรี ลาเตะ

4034 4,513                เสรี แบเลาะ

4035 2,317                นาย เสรีย แปนคง

4036 365                  นาย เสาร บุญสวัสดิ์

4037 4,457                นางสาว เสาวคนธ หนูทอง

4038 125                  นาง เสาวณีย บุญสุข

4039 1,769                นางสาว เสาวณีย แดงกลาหาญ

4040 777                  นางสาว เสาวนีย ปกเขตานัง

4041 3,360                นาง เสาวภา อุดร

4042 24                    นาง เสาวลักษณ พุฒแกว

4043 4,308                นางสาว เสาวลักษณ ราษฎรนุย

4044 4,894                นางสาว เสาวลักษณ ภิรมรักษ

4045 837                  นางสาว เสาวลัษณ ทองขาว

4046 515                  นาง แสงดาว สุขใส

4047 4,330                นาง แสงเดือน ศิริสุวรรณ

4048 4,908                นางสาว โสฟยา ยูโซะ

4049 558                  นาย โสภณ คัดชู

4050 1,669                นาย โสภัญญ ศรีสวางวรกุล

4051 839                  นาง โสภา ปรางจันทร

4052 1,071                นางสาว โสภา ยางกุง

4053 3,311                นาง โสภา จันทรลอย

4054 1,357                นาง โสภิต ทองเนื้อหา

4055 4,767                นางสาว โสมวิมล ปกปอง

4056 3,049                นาย โสฬส บกสวาทชา

4057 4,141                นาย ไสราง เจะเตะ

4058 3,806                นาย ไสส กาญจนะ

4059 193                  นาง หทัยชนก ชิตบุตร

4060 59                    นาง หนูเพ็ญ ศรีรัตน

4061 4,018                นางสาว หนูรียะห ดิง

4062 350                  นาย หมัดนาเซร ลาเตะ

4063 3,476                นาย หมัดอามาน สิทธิศักดิ์

4064 2,293                นาย หรูน เพ็งโอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4065 3,462                นาย หวิน เทพกําเนิด

4066 648                  นาย หะแซ บินเซะ

4067 4,743                นางสาว หะนีซะฮ เจะแม

4068 276                  นาย หะมะ กาเซ็ง

4069 2,405                นาย หะรงค สาและ

4070 2,986                นาย หะเระ เจะเฮง

4071 3,625                นาย หัมดี ดอเลาะ

4072 76                    นาย หาญมินทร สะมะแอ

4073 1,210                นาย หาพิส ปุโรง

4074 1,337                นางสาว หามียะห เจะอาแซ

4075 3,133                นาย หาสรี อับดุลกอเดร

4076 2,575                นาย เหมันต อาซัน

4077 1,080                นาย ไหม คงพูน

4078 3,025                นาย อคัชมินทร มามะ

4079 2,771                นาย อโณชา สนธิกนก

4080 434                  นางสาว อโณทัย บุญประเสริฐ

4081 989                  นาย อดล เสารพูล

4082 41                    นาย อดินัน บาเห็ง

4083 458                  นาย อดินันต หลานหมาด

4084 1,457                นาย อดินันท จารู

4085 2,487                นาย อดินันท กาเร็ง

4086 2,550                นาย อดินันท ซาแมยี

4087 3,065                นาย อดินันท ยะปา

4088 4,038                นาย อดินันท ยามา

4089 1,606                นาย อดิเรก แดมะยุ

4090 342                  นาย อดิศร นิเละ

4091 672                  นาย อดิศร แดบอ

4092 810                  นาย อดิศร สุราตะโก

4093 1,890                นาย อดิศร จํารูญศิลป

4094 395                  นาย อดิศักดิ์ เปาะสา

4095 423                  นาย อดิศักดิ์ ทองคง

4096 1,410                นาย อดิศักดิ์ จินดาวิจิตร



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4097 2,250                นาย อดิศักดิ์ มะประสิทธิ์

4098 427                  นาย อดุลย อาแซ

4099 682                  นาย อดุลย มังคลัง

4100 842                  นาย อดุลย ดอเลาะ

4101 1,216                นาย อดุลย มูซอ

4102 2,000                นาย อดุลย เร็งมา

4103 2,887                นาย อดุลย ดอเลาะ

4104 3,074                นาย อดุลย สุวรรณลี

4105 3,951                นาย อดุลย วุฒิศาสตร

4106 4,984                นาย อดุลย ยีดิง

4107 2,511                นาย อดุลศักดิ์ สะรูยี

4108 3,085                นาย อติ วงแหวน

4109 4,391                นางสาว อตินุช สาเฮาะ

4110 3,363                เด็กหญิง อติพร แซซิม

4111 2,385                นางสาว อทิตยา พรหมกา

4112 4,229                เด็กหญิง อธิชา กิ้มอิ้น

4113 1,251                นาย อธิป มะยูโซะ

4114 4,414                นาย อธิป ประดิษฐสกุล

4115 3,287                นาย อธิวัฒน อารัญ

4116 517                  นาย อธิสพล สังขรัตน

4117 876                  นาง อนงค นนธิ

4118 2,721                นาง อนงค จันหนู

4119 3,228                นาง อนงค แซภู

4120 4,507                นาง อนงค สังขสุวรรณ

4121 2,425                นางสาว อนงคนุช อองบุญ

4122 122                  นาย อนนต คงพูน

4123 1,493                นาย อนพัทย แสงอรุณ

4124 546                  นางสาว อนัญจนา มูลพรม

4125 3,577                นาง อนัญญา หลังสตา

4126 1,091                นาย อนันต มะมิง

4127 1,281                นาย อนันต บกดํา

4128 1,778                นาย อนันต ดาโอะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4129 2,301                นาย อนันต โฉมอําไพ

4130 3,290                นาย อนันต สาและเระ

4131 3,740                นาย อนันต ยะโกะ

4132 3,814                นาย อนันต นอหะมะ

4133 4,319                นาย อนันต หะมะ

4134 4,352                นาย อนันต ดอรอแม

4135 4,740                นาย อนันต เอียดเหิน

4136 4,864                นาย อนันต ชูวิริทธิ์พล

4137 3,386                นาง อนันตา พันธขนิฐ

4138 3,445                นาย อนันท แยงคุณเชาว

4139 2,944                นาย อนัส มะรอเซะ

4140 2,642                นาย อนิรุตม แวมิง

4141 2,694                นาย อนิรุทธิ์ นวมเอม

4142 4,537                นางสาว อนิสรา บินมะราเฮง

4143 2,549                นาย อนุ ไมมะหาด

4144 1,603                นาย อนุกูล คงสม

4145 315                  นาย อนุชัย ยูโซะ

4146 3,435                นาย อนุชัย อาแว

4147 2,477                นาย อนุชา นพรัตน

4148 3,576                นาย อนุชิต เสถียรพัฒนพงศา

4149 3,940                นาย อนุชิต จิเตะ

4150 2,602                อนุทัศน โสภิตะชา

4151 29                    นาย อนุรักษ นาคตาขุน

4152 1,996                นาย อนุรักษ ชูจันทร

4153 2,980                นาย อนุรักษ มะเม็ง

4154 719                  นาย อนุวัตน นราสกุลภักดิ์

4155 2,064                นาย อนุศักดิ์ ยูโซะ

4156 1,088                นาย อนุสรณ โซะเลาะ

4157 1,099                นาย อนุสรณ ยูโซะ

4158 4,840                นาย อนุสรณ หิรัญ

4159 283                  นาย อโนทัย ไชยชํานาญ

4160 1,189                นาย อพิชัย หวันหีม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4161 765                  นาย อภิชัย บริเพ็ชร

4162 399                  นาย อภิชาติ แสงมณี

4163 3,214                นาย อภิชาติ บุญเลิศ

4164 3,224                นาย อภิชาติ สุภานานัย

4165 3,331                นาง อภิญญา จันทรเพชร

4166 3,370                นาย อภินันท ชํานิอารัญ

4167 1,213                นาง อภิพร จิตโต

4168 1,108                นาย อภิยุทธ วัฒนภิญโญ

4169 1,631                นาย อภิยุทธ มูซอ

4170 3,143                นางสาว อภิรดี มะเกะ

4171 4,456                นางสาว อภิรดี มณีเพ็ชร

4172 1,154                นาง อภิรตี กอวาอูตู

4173 1,403                นาย อภิรักษ แกมเกตุ

4174 4,469                นาย อภิวัฒน จันสิงโท

4175 2,542                เด็กชาย อภิวิชญ ตันคิศุภชัย

4176 1,413                นาย อภิสิทธิ์ โนราช

4177 1,829                นาย อภิสิทธิ์ อนุชาติ

4178 2,408                นาย อภิสิทธิ์ มูซอ

4179 3,264                นาง อมร ผลนุกูล

4180 4,604                นาย อมร ดําประเสริฐ

4181 291                  นาย อมรพงศ สังขประสิทธิ์

4182 2,888                นางสาว อมรรัตน เข็มขาว

4183 545                  นาง อมรา ชูติกาญจน

4184 662                  นางสาว อมไอมาน กอตอ

4185 4,015                เด็กหญิง อมัลซิลย ยะโกะ

4186 858                  นาง อยูซะ หะยีปเยาะ

4187 676                  นางสาว อรชร แซหอ

4188 534                  นางสาว อรณิช สีมาก

4189 121                  นาง อรทัย รังเสาร

4190 4,561                นาง อรทัย มรรษนัยน

4191 2,641                นางสาว อรพรรณ พิเศษเมธา

4192 2,509                นาง อรพิน พิเศษเมธา



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4193 3,770                นาง อรพิน ดํารงพันธ

4194 2,313                นาย อรรถพล สุธีรัตนกุล

4195 2,504                นาย อรรถพล แสงจันทร

4196 2,696                นาย อรรถพล ศรีเปารยะ

4197 2,832                นาย อรรถพล ณะราศรี

4198 3,056                เด็กชาย อรรถพล ไชยจํานงค

4199 1,430                นาย อรรถพันธ วัฒนสิน

4200 4,325                นาย อรรถมินทร เจะมะ

4201 1,485                นาย อรรถฤทธิ์ แสงอรุณ

4202 4,662                นาย อรรถวุฒิ หนูนอย

4203 4,871                นาง อรรัมภา เล็กวิชัย

4204 330                  นาง อรวรรณ ปญญาเถิง

4205 1,399                นาง อรวรรณ แกวเพ็ชร

4206 2,609                นาง อรวรรณ ปรีดานนท

4207 4,625                นาง อรวรรณ เพราเพราะ

4208 4,079                นาง อรอนงค สินุธก

4209 219                  นางสาว อรอมล คงพูน

4210 3,117                นางสาว อรอมล อินทรสุวรรณ

4211 789                  นาง อรอุมา สุกุล

4212 1,782                นาย อรัญ ยีดิง

4213 3,554                นาง อรัญญา เพ็ชรพูล

4214 4,591                นาง อรัญญา เปาะแต

4215 2,128                นาย อรัณธ กรระสี

4216 192                  นาย อริฟ หะนิแร

4217 1,288                นางสาว อริสษา ปูหัด

4218 2                     นาย อรุณ แซไล

4219 28                    นาย อรุณ พุฒแกว

4220 1,243                นาย อรุณ ศรีใส

4221 1,255                นาย อรุณ สารบัญ

4222 4,343                นาย อรุณ สุหลง

4223 4,881                นาย อรุณ พรหมศรียา

4224 3,313                นาย อรุณ ขัวญทอง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4225 1,582                นาย อรุณรัตน แกวเมฆ

4226 2,490                นางสาว อรุณรัตน กอและ

4227 3,330                นางสาว อรุณศรี หลงชู

4228 58                    นาง อรุณี การดา

4229 1,369                นางสาว อรุณี แซตัน

4230 1,828                นางสาว อรุณี สีแดง

4231 3,038                นางสาว อรุณี พุฒยืน

4232 1,390                นาง อรุณีย วงษเจริญ

4233 2,459                นาย อลิฟ กาเจ

4234 2,734                นางสาว อลิษา อาลี

4235 3,667                นาง อลิษา บุญยะรัตน

4236 3,727                นางสาว อลิษา แวมะ

4237 4,966                นาง อลิษา เจะแต

4238 4,618                เด็กหญิง อลิสรา สาอิ

4239 3,414                นางสาว อลิสา การัมซอ

4240 1,962                นางสาว อวยพร ฮองตน

4241 2,144                นางสาว อวยพร เกื้อมณี

4242 4,400                นาง อสลีเยาะ เจะมะ

4243 479                  นางสาว ออยทิพย สายวรณ

4244 4,707                นางสาว อะซียะห หะยีดือเระ

4245 688                  นาง อะฑิตะญา ธนาสิทธิกุล

4246 3,207                นาย อะมาดี สาและ

4247 154                  นาย อะหมัด วาเด็งพงศ

4248 1,270                นาย อะหหมัดซัมรี แลแว

4249 1,753                นาย อะหหมัดซานาดี แวอารง

4250 1,646                นางสาว อักมา ยูโซะ

4251 3,730                นาย อัคร นิแห

4252 2,750                นาย อัครเศรษฐ เกียรตินาวา

4253 268                  นาง อังคณา เหมือนมาตย

4254 946                  นางสาว อังคณา เรณุมาศ

4255 1,752                นาง อังคณา สุวรรณรัตน

4256 2,107                นางสาว อังคณีย บินแวดาโอะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4257 3,150                นาย อังคาร พงษเกษม

4258 2,302                นางสาว อังสนา งามวรัญู

4259 886                  นาง อัจจิมา ไชยจํานงค

4260 1,533                นางสาว อัจจิมา จันทรมุกดานนท

4261 4,656                นาง อัจฉรา ขาวนวล

4262 4,791                นาง อัจฉรา ชโนาหรณ

4263 1,833                นาง อัจฉราพร วงศอกนิษฐ

4264 1,054                นาย อัจฉราพร ชินอรรถพร

4265 4,051                นาง อัจฉราพรรณ แสงขาว

4266 163                  นางสาว อัจฉริยาภรณ เสารเพชร

4267 735                  นาง อัจนา สุขวิเศษ

4268 665                  นางสาว อัจริญา จิตรวงศ

4269 4,489                นาง อัชรา ยายอ

4270 4,477                นางสาว อัซมะห คาเดร

4271 3,912                นางสาว อัซมาวาตี ยะปา

4272 501                  นาย อัซมิง เจะยิ๊

4273 3,136                นาย อัซมิง ปตายะโว

4274 4,627                นาย อัซมิน หะยีสาแล

4275 3,050                นาย อัซมี มะเยาะ

4276 1,639                นาย อัซวัน เจะแล

4277 4,621                นาง อัญชลี แกวสุขใส

4278 3,604                นางสาว อัญญาณี ดือราแม

4279 4,245                นางสาว อัญญาณี สุวรรณโชติ

4280 380                  นางสาว อัญญาณี  มูหะเสียม

4281 1,373                นางสาว อัญฐิมา เจะอาลี

4282 467                  เด็กชาย อัฏฬีญาน อูมาแง

4283 2,520                นาย อัฐพร ในนามมหมัด

4284 4,607                นาย อัณณัส ขุนกาเซะ

4285 2,496                นาย อัดนันท โซะโซ

4286 3,190                นาย อัดนาน กะลูแป

4287 4,998                นางสาว อัดนิน มะมิง

4288 2,681                นาย อัตฟาล อาหามะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4289 1,564                นาย อัน สมัครกิจ

4290 799                  เด็กหญิง อันนีร เจะโมง

4291 2,959                นาย อันนูวา สาอิ

4292 2,199                นาย อันรอดี ยะโกะ

4293 1,238                นาย อันวา หะแวเตะ

4294 3,379                นาย อันวา ดแม

4295 3,456                นาย อันวา เปาะโกะ

4296 3,613                นาย อันวา เจะอารง

4297 4,813                นาย อันวาทย สาและ

4298 562                  นาย อันวาร สาและ

4299 3,270                นาย อับดะห มามะ

4300 1,697                นาย อับดุรรอฮิมซัยนี่ เชยชม

4301 4,483                อับดุลกอลัม ตันหยงอุตง

4302 1,354                นาย อับดุลการิม เจะโมง

4303 3,058                นาย อับดุลการิม อาแว

4304 2,394                นาย อับดุลการี สาเมาะ

4305 2,745                นาย อับดุลการี หะสนิ

4306 1,707                นาย อับดุลการีม อารง

4307 2,273                นาย อับดุลการีม มะยาซิง

4308 1,233                นาย อับดุลซอมะ สาและ

4309 231                  นาย อับดุลเซะ กาเด

4310 820                  นาย อับดุลตอเละ ยูนุ

4311 2,386                นาย อับดุลตอเละ มานะ

4312 3,742                นาย อับดุลตอเละ ยูนุ

4313 2,717                นาย อับดุลเตะ สนิ

4314 3,952                นาย อับดุลนาเซ เจะลาเตะ

4315 2,622                นาย อับดุลบาซิ เจะดอเลาะ

4316 1,956                นาย อับดุลพาตะ  หะมิ

4317 2,078                นาย อับดุลมานะ  วาพา

4318 3,448                นาย อับดุลมาเล็ก สิทธิศักดิ์

4319 3,026                นาย อับดุลมาเละ อุสมัน

4320 902                  นาย อับดุลมุตตอเละ ยีเฮ็ง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4321 2,811                นาย อับดุลมูรีด อีลา

4322 3,201                นาย อับดุลรอซัค อาแว

4323 737                  นาย อับดุลรอซี ดือราแม

4324 1,308                นาย อับดุลรอเซะ หะยีมะเด็ง

4325 914                  นาย อับดุลรอนิง แบเลาะ

4326 727                  นาย อับดุลรอพา แซบากา

4327 4,884                นาย อับดุลรอฟาร ลาเซ็ง

4328 1,868                นาย อับดุลรอมัน สุหลง

4329 4,799                นาย อับดุลรอมัน อาแซ

4330 2,854                นาย อับดุลรอแมง ยูโซะ

4331 1,268                นาย อับดุลรอยะ ดาราโอะ

4332 3,670                นาย อับดุลรอยะ ยา

4333 4,847                นาย อับดุลรอสะ มาหะ

4334 4,916                นาย อับดุลรออิง เจะอาแซ

4335 226                  นาย อับดุลรอฮิง อูมาแง

4336 2,839                นาย อับดุลรอฮิม รอยะ

4337 3,805                นาย อับดุลรอฮิม สาและ

4338 2,213                นาย อับดุลรอฮีม อูแล

4339 1,089                นาย อับดุลรอฮีม ดอเลาะ

4340 2,738                นาย อับดุลราซิ มะแซ

4341 3,308                นาย อับดุลราซิ ลอแม

4342 3,149                นาย อับดุลเราะมัน สือแม

4343 4,000                เด็กชาย อับดุลเราะหมาน วานิ

4344 3,863                นาย อับดุลลา ปดอเลาะ

4345 3,000                นาย อับดุลลาเตะ ลาเตะ

4346 3,874                นาย อับดุลลาเตะ นาเงาะ

4347 1,630                นาย อับดุลลาห หะมุ

4348 531                  นาย อับดุลเลาะ มะกาเซ็ง

4349 848                  นาย อับดุลเลาะ มะดุมิง

4350 978                  นาย อับดุลเลาะ สาแม

4351 1,569                นาย อับดุลเลาะ มะนอ

4352 1,701                นาย อับดุลเลาะ เจะมูดอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4353 1,716                นาย อับดุลเลาะ สะมะแอ

4354 1,730                นาย อับดุลเลาะ อูมา

4355 2,685                นาย อับดุลเลาะ เทือกเถาว

4356 2,860                นาย อับดุลเลาะ ดอฆอ

4357 3,047                นาย อับดุลเลาะ มามะ

4358 3,271                นาย อับดุลเลาะ สะแลแม

4359 3,708                นาย อับดุลเลาะ ดุลรอแม

4360 4,424                นาย อับดุลเลาะ เซะ

4361 4,520                นาย อับดุลเลาะ แวมิ

4362 4,593                นาย อับดุลเลาะ เปาะอิ

4363 4,605                นาย อับดุลเลาะ มะดีเยาะ

4364 4,957                นาย อับดุลเลาะ สะโต

4365 4,158                นาย อับดุลเลาะ สาเมาะ

4366 926                  นาย อับดุลเลาะ จูกูยี

4367 150                  นาย อับดุลเลาะห วาเตะ

4368 4,737                นาย อับดุลเลาะห กุลกอเดร

4369 1,299                เด็กชาย อับดุลวาฟตร เจะแว

4370 4,632                นาย อับดุลวาริส หามะ

4371 3,159                นาย อับดุลวาฮับ ดาโอะ

4372 3,692                นาย อับดุลวาเฮด นิแห

4373 4,041                นาย อับดุลวาเฮ็บ สะนิ

4374 1,392                นาย อับดุลวีระ ตาเยะ

4375 1,520                นาย อับดุลอาซิ แขวง

4376 2,099                นาย อับดุลอาซิ ยะโกะ

4377 2,619                นาย อับดุลอาซิ ดาโอะ

4378 3,909                นาย อับดุลอาซิ มะนอ

4379 4,235                นาย อับดุลอาซี มามะ

4380 1,544                นาย อับดุลอาซีร โนะ

4381 4,213                นาย อับดุลอาเยห หามะ

4382 2,488                เด็กชาย อับดุลอาลีม อีซอ

4383 2,856                อับดุลอาเล็ม กูดุส

4384 1,511                นาย อับดุลฮาซัน บินปะจู



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4385 4,623                นาย อับดุลฮาเซ็ม ดะหยี

4386 856                  นาย อับดุลฮาดี ภารตกฤตยาพันธ

4387 3,923                นาย อับดุลฮาฟ ลอดอง

4388 2,424                นาย อับดุลฮาลิม กาเซ็ง

4389 4,533                นาย อับดุลฮาเล็ม แวหะมะ

4390 2,657                เด็กชาย อัฟดัล บินสะมะแอ

4391 861                  นาย อัฟฟาน อัสมะแอ

4392 2,443                นาย อัฟฟาน ติยา

4393 3,618                นาย อัฟฟาน สะนอ

4394 456                  นาย อัฟรอน มะเซ็ง

4395 3,161                นาง อัฟรีดา โตะแอ

4396 2,508                นาย อัมนุน กุโน

4397 2,947                นาย อัมพร สุวรรณพงศ

4398 2,281                เด็กหญิง อัมพวรรณ ยาลอ

4399 1,101                นางสาว อัมพา เจะหลง

4400 628                  นาง อัมพิกา พางสกุล

4401 2,958                นาย อัมรัง ยามาอู

4402 267                  นาย อัมรัน เสะ

4403 956                  นาย อัมรัน รีจิ

4404 2,418                นาย อัมรัน แซะเฮง

4405 3,434                นาย อัมรันดร บือราเฮง

4406 1,790                นาย อัมรันดร บือราเฮง

4407 1,013                นาย อัมรันท บากา

4408 3,198                นาย อัมราน ซูดิง

4409 581                  นาย อัมรี ยูโซะ

4410 1,259                นาย อัยดีล สะอิ

4411 4,139                นางสาว อัยนา ดุลยเสรี

4412 2,091                เด็กชาย อัรฟาน อีบอ

4413 1,044                นาย อัลซอรัล ดอฆอ

4414 2,976                นาย อัลปาตะห มะยูโซะ

4415 4,587                นางสาว อัลฟาห เสกหวัง

4416 274                  นาย อัลเฟยน อิสเหาะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4417 4,925                นาย อัลมูรีเราะ ซิมา

4418 2,206                นาย อัลลียาซ วาเตะ

4419 3,748                เด็กชาย อัลวาอีล เดนดารา

4420 1,263                เด็กชาย อัศรินทร ยาเลาะ

4421 1,345                นาย อัษฎาวุธ ชาพู

4422 139                  นาง อัษณีดา จะมาจี

4423 1,724                นาย อัสคาน ปาทาน

4424 1,237                นาย อัสซัน กอแล็ง

4425 2,766                นาย อัสซัน มูเซะ

4426 4,334                นางสาว อัสณี ยูโซะ

4427 918                  นาง อัสนะ เจะสือแลแม

4428 2,737                นางสาว อัสนะ บินสุหลง

4429 4,792                นาย อัสนาฟ อัสมะแอ

4430 4,442                นาง อัสนียะห มะแซ

4431 1,247                นางสาว อัสนียา อาแว

4432 1,466                นางสาว อัสมะ แมเงาะ

4433 1,492                นางสาว อัสมะ เจะเตะ

4434 1,654                นางสาว อัสมะ มาหะมะ

4435 4,296                เด็กหญิง อัสมะ ดาโอะ

4436 757                  นางสาว อัสมะห ยาซิงห

4437 3,217                นางสาว อัสมะห สือแม

4438 2,307                นาย อัสมัน สะแต

4439 3,203                นาย อัสมาดี บือราเฮง

4440 1,543                นางสาว อัสมานีลา ดือเระ

4441 3,678                นางสาว อัสมาอี หัสเซ็ง

4442 202                  นาย อัสมิง อะหะมะ

4443 2,263                นาย อัสมิง สาเมาะ

4444 2,473                นาย อัสมิง ดอเลาะ

4445 1,665                นาย อัสมิน ขาลี

4446 2,871                นาย อัสมิน สาแยตือปะ

4447 4,830                นาย อัสมิน เจะดอเลาะ

4448 1,521                นาย อัสมี โตะกาพอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4449 3,557                นาย อัสมี เจะอาแว

4450 4,254                นาย อัสมี ปะดอมะ

4451 2,865                นาง อัสมีนี เหมือนกู

4452 159                  นางสาว อัสมีรา ลีมิง

4453 2,498                นางสาว อัสมีรา จันทรสง

4454 4,243                นาง อัสรา บํารุง

4455 1,055                นาย อัสรี มามะ

4456 3,526                นาย อัสรี ซาและ

4457 4,472                นาย อัสรี ลาโละซู

4458 4,708                นาย อัสรี หะมะ

4459 326                  นาย อัสรีย อัสมะแอ

4460 1,428                นาย อัสรีย ยา

4461 2,433                นาย อัสลัน สะมะแอ

4462 4,762                นางสาว อัสลีหา คอลีเปาะ

4463 2,620                นางสาว อัสวานี บาโด

4464 4,736                นาย อัสวี ดอหละ

4465 3,185                นางสาว อัสหมะ สระโพธิ์

4466 4,628                นาย อัสอารี มาหามะ

4467 4,877                นาย อัสฮา โซะ

4468 1,283                นาย อัสฮาร อัสมะแอ

4469 494                  นาย อัสฮารี กือเตะ

4470 968                  นาง อากียะ สะอุ

4471 3,890                นาย อาฃรี หะแว

4472 910                  นาย อาคม บิณฑาประสิทธิ์

4473 4,122                นาย อาคม สําเภา

4474 4,874                นาง อาจารีย แวสะแลแม

4475 3,611                นางสาว อาซมะห มะเย็ง

4476 1,331                นางสาว อาซลีนา ดอเลาะ

4477 3,910                นาย อาซัน ละเลง

4478 2,831                นาย อาซาน อิ้งไหลเสม

4479 1,234                นาย อาซาเห็ด เจะอูมา

4480 4,944                นาย อาซาฮา เจะนุ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4481 885                  นาย อาซิ อีลา

4482 1,683                นาย อาซิ เจะยิ

4483 2,230                นาย อาซิ อาลี

4484 4,129                นาย อาซิ มะยาเต็ง

4485 4,433                นาย อาซิ วาเตะ

4486 371                  นาง อาซีซะ แนซี

4487 1,060                นางสาว อาซีซะ สาและ

4488 1,258                นางสาว อาซีซะ ดอเลาะ

4489 970                  นางสาว อาซีซะห สะแปอิง

4490 3,921                นาย อาซีม นุห

4491 4,287                นางสาว อาซียะ มะ

4492 4,614                นาง อาซียะ มะและ

4493 4,780                นาง อาซียะ บินอาแซ

4494 3,070                นางสาว อาซีเราะ ดามะเลาะ

4495 610                  นางสาว อาซีลา สาแม

4496 3,122                นางสาว อาซือมะ เจะอามะ

4497 2,566                นาย อาซือมาน ดาโอะ

4498 3,137                นาย อาซือมิง เปาะเซ็ง

4499 4,054                นาย อาซือมิง เจะอุเซ็ง

4500 1,761                นาย อาซือรี ซือแม

4501 2,584                นางสาว อาซูรา วาเตะ

4502 3,868                นางสาว อาเซียน ยูโซะ

4503 1,166                นาย อาแซ โตะลูโบะ

4504 1,499                นาย อาแซ มูซอโอะ

4505 1,698                นาย อาแซ รอแม

4506 2,192                นาย อาแซ ดาโอะ

4507 2,781                นาย อาแซ เบ็ญนา

4508 3,900                นาย อาแซ ดาราแม

4509 2,155                นาย อาณัติ ดือเระ

4510 2,097                นาย อาดัม อาแว

4511 3,975                นางสาว อาดาวียะห อาลี

4512 4,221                นาง อาดิลละห  วาแมดีซา



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4513 548                  นาย อาดีลัน สมาแอ

4514 449                  นางสาว อาดีลา รูปายี

4515 2,034                นาย อาดือนัน ดอเลาะ

4516 2,154                นาย อาดือนัน มะกาเซ็ง

4517 2,228                นาย อาดือนัน มามะ

4518 2,845                นาย อาดือนัน มะสูละ

4519 2,861                นาย อาดือนัน เจะมะ

4520 4,505                นาย อาดือนาน อับดุลรอมัน

4521 4,535                นาย อาเดะแม สะนิ

4522 4,024                นาย อาแด สุหลง

4523 3,524                นาง อาตรีนี ยาลอ

4524 4,598                นางสาว อาตีกะห สาอิ

4525 84                    นาย อาทิตย ศรีสุวรรณ

4526 895                  นาย อาทิตย จูฑามาตย

4527 1,506                นาย อาทิตย วงศสุริยา

4528 3,754                นาย อาทิตย ดือราแม

4529 3,846                นาย อาทิตย จันทรแกว

4530 2,409                นาย อานนท แวอารง

4531 4,664                นาย อานนท จีนเซง

4532 4,089                นาย อานัน สีระโก

4533 3,864                นาย อานัส อาแว

4534 2,042                นาง อานา มะยิ

4535 4,475                นาง อานา กูจิ

4536 2,789                เด็กชาย อานิส แซเงา

4537 3,591                นางสาว อานีซะ มะเซ็ง

4538 3,621                นางสาว อานีซา สาแม

4539 2,686                เด็กชาย อานีส มะ

4540 81                    นาย อานูรซา ปาทาน

4541 1,344                นาย อานูวี มูซา

4542 724                  นาย อาบัส กิตติชัย

4543 1,809                นาย อาบัส สะนิ

4544 2,141                นาย อาบัส มะหะมะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4545 1,241                นาง อาบีดะ สามานุง

4546 4,685                นาย อาบีดีน ลอมา

4547 3,842                นาย อาบูอาซัน ดามิเด็ง

4548 3,918                นาย อาบูฮาซัน ยูโซะ

4549 3,824                นาย อาฝนดี บือราเฮง

4550 2,073                นาง อาพร ขวัญนาคม

4551 4,026                นาย อาพีซี เจะมะ

4552 5,000                นางสาว อาฟนณีร บินเจะโซะ

4553 1,498                นาย อาฟานดี คอลออาแซ

4554 953                  เด็กชาย อาฟต มะอูเซ็ง

4555 1,838                นาย อาฟค ดาโอะ

4556 3,466                นางสาว อาฟซา บินเจะโซะ

4557 4,262                นาย อาฟซู อาแว

4558 2,673                นางสาว อาฟดา สาอิ

4559 4,288                เด็กหญิง อาฟนี คาเร็ง

4560 27                    นางสาว อาฟฟห สะแวบาโง

4561 3,514                นางสาว อาฟฟา อาลีมิง

4562 2,722                เด็กชาย อาฟส มะ

4563 3,402                นาง อาภรณ ทองนวล

4564 3,144                นางสาว อาภัสสร สุขใส

4565 3,801                นาง อาภาพร บุญแกว

4566 849                  นางสาว อาภาภรณ พรหมดํา

4567 2,388                นางสาว อาภาภรณ ดวงดํารงค

4568 4,197                นาง อาภาภรณ จงภักดี

4569 3,875                นาย อามัณ อาแว

4570 1,320                นางสาว อามาณี เจะมุ

4571 2,277                นาย อามาดี ยาลอ

4572 2,461                นางสาว อามานี อามะ

4573 3,752                เด็กหญิง อามานี อาแว

4574 3,861                เด็กหญิง อามานี อาแว

4575 4,594                นางสาว อามาล หะยีสามะ

4576 1,436                นาย อามาลย เดนดารา



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4577 469                  เด็กหญิง อามาลีนา เจะมะลี

4578 407                  นาย อามิ มะเซ็ง

4579 2,889                นาย อามิง เจะมะ

4580 3,887                นาย อามิง มะเย็ง

4581 4,409                นางสาว อามีตา ยือแร

4582 816                  นาย อามีน อูเส็ง

4583 2,579                นาย อามีน อูมูดี

4584 4,148                นาย อามีน ลีมา

4585 3,227                นาง อามีนะห อัสมะแอ

4586 4,231                เด็กหญิง อามีนา ปอกียา

4587 1,267                นางสาว อามีเนาะ มูดอ

4588 3,794                นางสาว อามีเนาะ สาเมาะ

4589 3,978                นางสาว อามีเนาะ มะเด็ง

4590 4,750                นาง อามีเนาะ ลาเตะ

4591 146                  นางสาว อามีเนาะ ยือลาบอ

4592 2,970                นาง อามีเนาะ ลือบาฮางุ

4593 1,636                นาง อามีเนาะ  ยุดอเลาะ

4594 4,739                นางสาว อามีเนาะห วาซิ

4595 4,784                นางสาว อามีเนาาะ ยูโซะ

4596 4,657                เด็กชาย อามีร. ศิริกุล

4597 2,055                นางสาว อามีรา จิ

4598 3,762                นางสาว อามีรา ดือรอแม

4599 2,189                นาย อามีรูดิง สะมะแอ

4600 2,785                นางสาว อามีเราะ กะดุนง

4601 4,843                นาง อามีเราะ เจะอารง

4602 3,064                นางสาว อามีละ แวและ

4603 4,668                นางสาว อายนี สาและ

4604 3,915                นาย อายะมิง ดาโอะ

4605 577                  นาย อายิ สะอุ

4606 2,529                นาย อายิ กูดุส

4607 4,612                นาย อายิ ดอแม

4608 3,768                นาย อายีซี หะราตี



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4609 4,358                นาย อายุ มะแซ

4610 3,154                นาย อายุบ ดาโอะ

4611 3,999                นางสาว อายูซะ เละดุวี

4612 1,158                นางสาว อายูซะห มาหะมะ

4613 1,476                นาย อายูบัย หินนะ

4614 1,003                นาย อายูวี จิ

4615 2,179                นาย อายูหวัน มามะ

4616 2,786                นาย อารง รอแม

4617 3,037                นาย อารงค บือราเฮง

4618 4,222                นางสาว อารดา มามุ

4619 4,436                นางสาว อารนี บินสะอิ

4620 3,119                นางสาว อารยา พรมแกว

4621 2,838                นาย อารอฟต สาและเระ

4622 633                  นาย อารอฟาต หะยีและ

4623 1,463                นาง อารี มณีเพ็ชร

4624 1,760                นาง อารี ลัดดาดํา

4625 3,275                นาง อารีซาน ตานีเห็ง

4626 704                  นาง อารีดา เด็งจิ

4627 903                  นางสาว อารีดา กุเวกามา

4628 4,336                นาง อารีนา อัศวนุรักษ

4629 4,945                นางสาว อารีนา นิยมเดชา

4630 4,691                นางสาว อารีนา มามะ

4631 3,412                นาย อารีพีน วานิ

4632 729                  นาย อารีฟ เจะโซะ

4633 1,315                นาย อารีฟ สาและ

4634 3,082                นาย อารีฟ เจะแว

4635 1,370                นาง อารีย หนูเสน

4636 1,914                นาง อารีย สังขชุม

4637 2,638                นางสาว อารีย อองสวาง

4638 3,688                นาง อารีย เพ็ชรพรหมดํา

4639 4,431                นาง อารีย กาญจนอารี

4640 4,555                นางสาว อารียาดา อาแวเงาะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4641 770                  นางสาว อารีรา สะมะแอ

4642 2,955                นาย อารีศักดิ์ อามีณทรานนท

4643 2,399                นาย อารือมัง มูซอ

4644 3,959                นาย อาลาดิน ดือเระ

4645 2,292                นาย อาลาวี เจ็ะโด

4646 1,693                นาย อาลิฟ เบ็ญยานุสรณ

4647 3,041                นาย อาลิฟ เจะมามะ

4648 4,025                เด็กชาย อาลิฟ อาฮะอุมา

4649 986                  เด็กชาย อาลีฟ อีซอ

4650 1,720                เด็กชาย อาลีฟ ยามา

4651 2,288                นาย อาลีฟ ยาลอ

4652 4,486                นาย อาลียะ เปาะซา

4653 35                    นาย อาลียะ ดือราแม

4654 1,221                นาย อาลียะห ปูเตะ

4655 3,403                นาย อาเล็ง ดอเลาะ

4656 801                  นาย อาแว กะนา

4657 1,837                นาย อาแว สตาปอ

4658 2,460                นาย อาแว เจะมูดอ

4659 2,893                นาย อาแว ดีแม

4660 3,926                นาย อาแว นุห

4661 4,770                นาย อาแว จิ

4662 852                  นางสาว อาศรีลา หะมะ

4663 2,445                นางสาว อาสยา รัตนมณี

4664 4,040                นางสาว อาสรี ยาลอ

4665 369                  นาง อาสลินดา ซีโปสาแม

4666 3,715                นาย อาสฮา เจะหะ

4667 864                  นาย อาสะฮา หะยีวาจิ

4668 2,903                นางสาว อาสือเนาะ เปาะแว

4669 835                  นาย อาหะมะ กาเดร

4670 1,287                นาย อาหะมะ สาและ

4671 1,705                นาย อาหะมะ อูเซ็ง

4672 2,031                นาย อาหะมะ มือแยบาสอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4673 2,121                นาย อาหะมะ บินอาลี

4674 2,186                นาย อาหะมะ มะบูวา

4675 2,474                นาย อาหะมะ ปะจูเงาะ

4676 2,719                นาย อาหะมะ สาอิ

4677 3,879                นาย อาหะมะ เจะปูเตะ

4678 3,919                นาย อาหะมะ อาแว

4679 3,925                นาย อาหะมะ ลีกามิง

4680 4,058                นาย อาหะมะ บือซา

4681 4,485                นาย อาหะมะ กือโด

4682 1,105                นาย อาหะมะไฟโรส โตะละ

4683 461                  นาย อาหะมัด ดือเระ

4684 2,483                นาย อาหะหมัดดือรอป อาบูซาแล

4685 1,209                นาย อาหามะ สาแม

4686 3,750                นาย อาหามะ และ

4687 2,268                นาย อาหามะซอฟกี ยาลอ

4688 4,157                นาย อาหามะซูฮัยมิน บินเซะ

4689 4,297                นาย อาหามะบาดารูวี มะแอ

4690 1,324                นาย อาหามะสัฟรี เซ็งสาเมาะ

4691 1,527                นาย อาหามะสากี สะอา

4692 3,741                นาย อาหามะสาอุดี เกะแมง

4693 2,222                นาย อาหามะสุกรี หะมิ

4694 2,030                นาย อาหามัดนาสรี มิงยี

4695 1,892                นาย อาหาหมะ มะรอแม

4696 2,432                นาย อาหาหมัดซูเฮล  ยีลาดอ

4697 3,502                นางสาว อาอีซะ กาเซ็ง

4698 2,015                นางสาว อาอีซะห โตะตาตู

4699 3,076                นาง อาอีซะห ศรียาน

4700 4,629                นางสาว อาอีซัส อาแว

4701 1,199                นางสาว อาอีเซาะ เละนุ

4702 1,150                นางสาว อาอีดะห เถาะ

4703 4,545                นางสาว อาอีดะห แป

4704 1,144                นางสาว อาแอเซาะ รอแม



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4705 1,343                นางสาว อาแอเสาะ กือเด็ง

4706 1,919                นางสาว อาแอเสาะ มูดอ

4707 2,075                นาย อาฮัมมัดตารมีรซี อีบอ

4708 2,693                นาย อาฮามัน ดือเระ

4709 2,506                นาย อํานวย แสงขาว

4710 1,517                นาย อํานาจ อินทราช

4711 944                  นาย อําพล ดําสกุล

4712 419                  นางสาว อําไพ มากจงดี

4713 3,382                นาง อําไพ ดีหลิว

4714 3,736                นาง อําไพ ชินศรี

4715 4,672                นาง อําไพ ไชยณรงค

4716 1,179                นาง อําไพย เทพบัวแกว

4717 3,516                นาง อําภา บูรณทร

4718 2,112                นาย อํารัน สะนิ

4719 2,207                นาย อํารัน สะมะแอ

4720 4,859                นาย อํารัม หะยีบราเฮง

4721 1,103                นาย อํารี อาแว

4722 1,093                นาย อิคบรรณ อับดุลอาซีส

4723 249                  เด็กชาย อิคบัล ทองคํา

4724 2,534                นาย อิดโรส มันดอรอเฮง

4725 3,756                เด็กหญิง อิตมีอินนานร เดนดารา

4726 1,185                นาย อิทธิโชติ ใสบริสุทธิ์

4727 298                  นาง อินทิรา กระจายเกียรติ

4728 77                    นาย อินฟาน สือรี

4729 3,654                นาย อิ้นยัด ศรียาน

4730 1,594                นาย อิบนูอับบาส ยะโกะ

4731 2,182                นาย อิบรอเห็ม กายียุ

4732 527                  นาย อิบรอฮิม ยูโซะ

4733 1,242                นาย อิบรอฮิม บินยา

4734 4,772                นาย อิบรอฮิม ปาเนาะ

4735 4,855                นาย อิบรอฮิม อาแว

4736 148                  นาย อิบรอเฮง ปูเตะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4737 1,326                นาย อิบรอเฮง อาแว

4738 4,888                นาย อิบรอเฮม แมเลาะ

4739 1,808                นาย อิบรอเฮ็ม มะลี

4740 2,975                นาย อิบรอเฮ็ม อูมาร

4741 3,677                นาย อิบรอเฮ็ม มูซอ

4742 4,852                นาย อิบราเฮม ดือราแม

4743 2,038                เด็กหญิง อิฟตีฟาร มูซอ

4744 1,910                นาย อิมรอน วาเตะ

4745 4,335                นาย อิมรอน ยะโกะ

4746 4,419                เด็กชาย อิมรอน เด็ง

4747 3,657                นาย อิมราเฮ็ง มะดาโอะ

4748 4,279                นาย อิรพัน ประนิติง

4749 984                  เด็กชาย อิรฟาน วาเมาะ

4750 1,814                เด็กชาย อิรฟาน ณ รังษี

4751 1,515                นาย อิรวัน ฆาเรง

4752 4,883                นาง อิลมี มามะ

4753 2,124                นาย อิลยัส เจะอามะ

4754 3,866                นาย อิลยัส ลีฆะ

4755 4,602                นาย อิลยาส บินเจมะลี

4756 1,379                นาย อิลยาสะ ทาฮา

4757 1,656                นางสาว อิลหัน มาหะมะ

4758 1,818                เด็กชาย อิลฮัม ณ รังษี

4759 3,583                เด็กชาย อิลฮัม วันเซน

4760 1,065                นางสาว อิลฮาม สาและ

4761 1,866                เด็กชาย อิลฮาม ขาลี

4762 3,246                นางสาว อิลฮาม บินยูโซะ

4763 1,423                นาย อิศรัณย ยายอ

4764 2,746                นาย อิสกานดา บินมาหะมะ

4765 4,684                นาย อิสมะแอ อาเละกอตอ

4766 817                  นาย อิสมะแอ อาแวตาโละ

4767 853                  นาย อิสมะแอ บากา

4768 1,167                นาย อิสมะแอ อามูซอ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4769 1,295                นาย อิสมะแอ อีซอ

4770 1,643                นาย อิสมะแอ สือนิกือลิง

4771 2,113                นาย อิสมะแอ โตะเตียะ

4772 2,739                นาย อิสมะแอ ยูโซะ

4773 3,722                นาย อิสมะแอ สรรพสุข

4774 3,891                นาย อิสมะแอ ดาเลาะ

4775 4,137                นาย อิสมะแอ บองอปาเนาะ

4776 138                  นาย อิสมาแอ แมงเส็ง

4777 572                  นาย อิสมาแอ เจ็ะแว

4778 1,143                นาย อิสมาแอ มะกะทุง

4779 2,122                นาย อิสมาแอ อาลี

4780 3,028                นาย อิสมาแอ หะยีลือแมะ

4781 3,251                นาย อิสมาแอ สาและ

4782 3,484                นาย อิสมาแอ ดาโอะ

4783 3,673                นาย อิสมาแอ ดอกอ

4784 3,696                นาย อิสมาแอ รอแม

4785 3,838                นาย อิสมาแอ แมเราะ

4786 3,911                นาย อิสมาแอ สามั

4787 3,974                นาย อิสมาแอ ดอหะระ

4788 1,494                นาย อิสมาแอล ยูโซะ

4789 1,845                นาย อิสมาแอล บินยูโซะ

4790 2,014                นาย อิสมาแอล มะจิ

4791 4,468                นาย อิสมาแอล อาแว

4792 2,110                นาย อิสมาแอล  ตอกอ

4793 3,977                นางสาว อิสมึดา เจะเลาะ

4794 4,711                นาย อิสแม นิโด

4795 2,779                นาย อิสระ นอยสราง

4796 3,780                นางสาว อิสราภรณ มะดีเยาะ

4797 205                  นางสาว อิสรีย พิริยะเพียรพันธ

4798 1,898                นาย อีซูวัง มูดอ

4799 4,422                เด็กชาย อีมามุดีน อูเซ็ง

4800 3,737                นาย อีรวัน บินแวหะมะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4801 3,248                นาย อีเรียส อูเซ็ง

4802 72                    นาย อีลียะห เล็งฮะ

4803 2,588                นาย อีลียะห มีเด็ง

4804 4,987                นาย อีเลียส บอเถาะ

4805 941                  นาย อืดรีส มะเระ

4806 4,200                เด็กชาย อุกฤษฎ เสารพูล

4807 893                  นาย อุกฤษฏ วิชัยยุทธิ์

4808 505                  นาย อุดม ไชยรักษ

4809 1,983                นาย อุดม วงศไพศาล

4810 2,225                นาย อุดม บุญชัยยะ

4811 2,546                นาย อุดมวิทย หนูสันทัด

4812 3,954                นาย อุทัย วุฒิศาสตร

4813 4,480                นาย อุทัย ชัยวรากรณ

4814 2,900                นาย อุทิตย ทองดวง

4815 45                    นาย อุทิศ อินทรแกว

4816 2,647                นาย อุเทน ทิพรัตน

4817 754                  นาย อุมราญ เจะโซะ

4818 3,367                นางสาว อุมาพร คาละทาน

4819 4,413                นาง อุมาภรณ ทองชาติ

4820 4,478                เด็กชาย อุรฟาน อาแว

4821 3,859                นาง อุรัตน เพชรกาศ

4822 1,672                เด็กหญิง อุรุชา กูวิริยะ

4823 870                  นาง อุไร ชัยวร

4824 4,595                นาง อุไร ทองไชย

4825 173                  นาง อุไรวรรณ แมเราะ

4826 1,718                นาง อุไรวรรณ ลักษโณสุรางค

4827 3,284                นางสาว อุไรวรรณ ชินพงษ

4828 171                  นางสาว อุลฟ วาเด็งพงศื

4829 845                  นาง อุศนา แวและ

4830 3,945                นาง อุศนา อาแซ

4831 3,309                นาง อุษณา อินทมาศ

4832 31                    นาง อุษณีย ธุวโชติ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4833 3,773                เด็กหญิง อุษณีย แวมุซอ

4834 4,394                นาง อุษณีย อาฮะอุมา

4835 4,820                นางสาว อุษณีย เทพอํานวย

4836 2,501                นางสาว อุษา เมงอําพัน

4837 3,800                นาง อุษาวดี ซงตายา

4838 13                    นาย อุสมัน สามะแม

4839 2,048                นาย อุสมัน สะแต

4840 3,593                นาย อุสมัน เจะนิ

4841 3,204                นาย อุสมาดี ดีเยาะ

4842 997                  นาย อุสมาน อาแซ

4843 1,038                นาย อุสมาน เรืองธนู

4844 1,256                นาย อุสมาน มือเยาะ

4845 1,497                นาย อุสมาน โยะแซ

4846 1,552                นาย อุสมาน เจะโมง

4847 2,372                นาย อุสมาน แมแมแล

4848 2,933                นาย อุสมาน เจะหมิ

4849 3,278                นาย อุสมาน ยูโซะ

4850 3,883                นาย อุสมาน ลาเตะ

4851 3,982                นาย อุสมาน อาแวบือซา

4852 4,211                นาย อุสมาน แดวอสนุง

4853 4,323                นาย อุสมาน ฮามุ

4854 4,454                นาย อุสมาน อาแว

4855 4,523                นาย อุสมาน เจะมูซอ

4856 4,751                นาย อุสมาน สาเมาะ

4857 4,831                นาย อุสมาน ยูโซะ

4858 4,911                นาย อุสมาน ยะโกะ

4859 2,212                นาย อุสมาน ติยี

4860 1,300                นาย อุสมาน  อีซอ

4861 1,172                นาง อุสุมา ไทนสนิท ทําทวี

4862 680                  นาย อูเซ็ง ดอเลาะ

4863 2,326                นาย อูเซ็ง เจนะและ

4864 3,590                นาย อูเซ็ง เวาะและ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4865 550                  นาย อูบัยดีลลาฮ สือแม

4866 600                  นาย อูไบดี สาและ

4867 1,348                นาย อูมา หะยีมะเกะ

4868 3,550                นาย อูมา มะอัมดง

4869 4,249                เด็กหญิง อูลฟะห ปอกียา

4870 4,600                นาย อูสือมัน ดาโอะ

4871 629                  นาย เอก สมสมาน

4872 1,285                นาย เอกชาติ หะยีเจะแน

4873 26                    นาย เอกรัฐ หลีเส็น

4874 234                  นาย เอกรัตน ดวงปญญา

4875 1,266                นาย เอกรัตน สืบสุข

4876 3,352                นาย เอนก วิชาชาญ

4877 1,036                นาย เอนก กรประวัติ

4878 4,384                นาย เอฟเฟนดี้ แลนิ

4879 2,347                นางสาว เอมมิกา ขําเล็ก

4880 3,569                เด็กหญิง เอมมีเรีย อาแว

4881 4,697                นาง เอมอร จันทรเรือง

4882 1,526                นาย เอื้อม สุขสมัคร

4883 4,196                นาง เอื้ออารีย สอนสีดา

4884 3,503                นางสาว แอเซาะ ลอแม

4885 3,958                นางสาว แอมมาลินี นอ

4886 1,124                นาย แอมรอม ดอเลาะ

4887 3,641                นาย แอมรี สูดิง

4888 3,932                นาย แอยะ ดอเลาะ

4889 630                  นางสาว แอเสาะ อาแวกะจิ

4890 1,602                นางสาว แอเสาะ ดอเลาะ

4891 4,631                นาง แอเสาะ สาอะ

4892 1,975                นาง แอะ ทองเด็จ

4893 2,353                นาย แอะ บุญเกิด

4894 1,689                นาย โอภาส ชูกลม

4895 1,862                นาย โอภาส แสนชม

4896 1,762                นาย ไอดี ยะโกะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4897 4,153                นางสาว ไอเดียร สาและ

4898 4,003                นาง ไอนา สะโต

4899 1,642                นางสาว ฮัซซานี เตะ

4900 3,233                นางสาว ฮัซมี วาเละ

4901 4,676                นาย ฮันบาลี กาเดร

4902 1,173                นางสาว ฮับเซาะห แวนาเห็ง

4903 3,335                นางสาว ฮัพเซาะห  บากา

4904 3,446                นาย ฮัมดัน สาและ

4905 3,871                นาย ฮัมดัน เจะยิ

4906 4,175                นาย ฮัมดัน ดอเลาะ

4907 4,434                นาย ฮัมดาน เจะเงาะ

4908 4,878                นาย ฮัมดานุดดีน สาและ

4909 1,141                นาย ฮัมดี บินมะอีซอ

4910 4,717                เด็กหญิง ฮัมดี มะ

4911 1,455                นาย ฮัมมาน เปาะเลาะ

4912 1,359                นางสาว ฮัลมี เจะมุ

4913 1,816                นางสาว ฮัสกะห สะแลแม

4914 53                    นางสาว ฮัสนะ กาแบ

4915 4,583                นางสาว ฮัสนะ มาหามะ

4916 3,045                นาง ฮัสนา ใบกาเด็ม

4917 3,365                นางสาว ฮัสมัส ยูโซะ

4918 1,029                นาง ฮัสลินา มาหะ

4919 857                  นาย ฮากัน บือราเฮง

4920 4,226                นางสาว ฮากีมะ รอกา

4921 3,430                นาย ฮากีมิง เมาะมิง

4922 599                  นาย ฮาซัน ลูโละ

4923 681                  นาย ฮาซัน วาเจะ

4924 1,858                นาย ฮาซัน หะยีบูยา

4925 2,597                นาย ฮาซัน อับดุลซามะ

4926 3,901                นาย ฮาซัน กือจิ

4927 1,277                นาย ฮาซันไซนุง สามานุง

4928 671                  นาย ฮาซัม มามะ



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4929 3,027                นาย ฮาซัม โดดานะ

4930 1,035                นางสาว ฮาซานิง มะสาแม

4931 389                  นางสาว ฮาซามิง ลาเตะ

4932 4,928                นาง ฮาซามิง สาและ

4933 560                  นาง ฮาซีซะ สือแม

4934 1,976                เด็กชาย ฮานาฟ อาแว

4935 2,990                เด็กชาย ฮานาฟ ยูนุ

4936 2,340                นาย ฮานายี วาเฮง

4937 3,318                นาย ฮานาวี ดามุ

4938 1,017                เด็กหญิง ฮานีฟ มะลี

4939 751                  นางสาว ฮาบีบะ อาแว

4940 227                  นางสาว ฮาบีบะห เปาะซอ

4941 4,646                นางสาว ฮาบีบะห บาราเฮง

4942 1,041                นางสาว ฮาบีะห หะยี

4943 613                  นาย ฮาพีซู ปาเนาะ

4944 3,606                นางสาว ฮาฟเซาะ สะมะแอ

4945 4,823                นางสาว ฮาฟเสาะ บากา

4946 759                  นาย ฮาฟช สะอะ

4947 4,510                นางสาว ฮาฟซา เจะเตะ

4948 1,468                นาย ฮาฟซู มูดอ

4949 2,826                นางสาว ฮาฟฟะห การียา

4950 1,486                นาง ฮามีดะ มะเกะ

4951 3,534                นางสาว ฮามีดะ ซูเล็ง

4952 4,722                นางสาว ฮามีดะ ขาเร็ง

4953 4,357                นางสาว ฮามีดะห อูมา

4954 3,845                นางสาว ฮามีดะห มามะ

4955 4,021                นาง ฮามีดะห เจะเด็ง

4956 4,463                นางสาว ฮามีดะห ตาเยะ

4957 466                  นาย ฮามีดี ดาเจะ

4958 1,046                นางสาว ฮามีเนาะ เลาะปากา

4959 3,630                นาง ฮายโดง กาเร็ง

4960 324                  นางสาว ฮายาตี บือราเฮง



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดนราธิวาส ลําดับ ที่ 1 - 5,000

4961 1,165                นางสาว ฮายาตี เจะโซะ

4962 627                  นาย ฮารง อาแว

4963 2,556                นาย ฮารง หะยีปเยาะ

4964 3,400                นาย ฮารง บินมะแซ

4965 4,700                นาย ฮารง ดาแม

4966 2,551                นาย ฮาริส ราหู

4967 4,233                นาย ฮารีฟ เทพลักษณ

4968 1,327                นาย ฮารือมัน สือรี

4969 4,769                นางสาว ฮารุนี เจะเตะ

4970 773                  นาย ฮารูน ปนตานา

4971 747                  นาย ฮาเระ อาแวบือซา

4972 4,270                นาย ฮาลีม ยากา

4973 4,609                นาย ฮาลีมคาน โอราสะมันนี

4974 3,533                นางสาว ฮาลีเมาะ กาเด

4975 4,777                นางสาว ฮาลีเมาะ อาลีลูวี

4976 3,671                นาย ฮาลียะ บือราเฮง

4977 144                  นาย ฮาวารี เปาะสา

4978 2,485                นาย ฮาวารี ดอเลาะ

4979 3,880                นาย ฮาแว โตะฆาแลง

4980 420                  นางสาว ฮาสนะห สะมะแอ

4981 4,964                นางสาว ฮาสนีรา ยูโซะ

4982 1,906                นาย ฮาสัน มะรียาแม

4983 2,523                นางสาว ฮาสือนะ เจะโซะ

4984 557                  นางสาว ฮาสือนะ การีอูมา

4985 1,067                นางสาว ฮาสือนะ สุโก

4986 4,230                นางสาว ฮําซะห หะยีมะ

4987 4,237                นางสาว ฮําดียะห แยนะ

4988 1,309                นาย ฮิบราเฮม เปาะซา

4989 3,597                นางสาว ฮีดายะห มะรือโบอุมา

4990 105                  นาย ฮีลมีย บาฮา

4991 4,932                นาย ฮีลมีย แวดือเร็ะ

4992 2,762                นางสาว ฮุสนา สมัตถนาค



ที่  ลําดับที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
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4993 3,033                นางสาว ฮูฎา หะยีบือราเฮ็ง

4994 2,367                นางสาว ฮูดา ยูโซะ

4995 3,961                นางสาว ฮูดา กาเดรบลูกา

4996 347                  นางสาว ฮูสนา อาบะ

4997 2,580                นาง ฮูสนา อาบูลี

4998 4,086                นาย เฮง มะดีเยาะ

4999 4,426                นาย เฮลอามีน มะแซ

5000 1,072                นางสาว ไฮราณี หะยีดอเลาะ
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