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ต าบลพอ่ม่ิง  อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี  เม่ือวนัท่ี 19  มีนาคม  พ.ศ. 2555 

 

อับ ดุร เ ราะฮ์ม าน    ส าและ   เ ป็นผู ้ให้สั มภาษณ์ ,  อิส ามะแอ   มู บิ ง  เ ป็นผู ้สั มภาษณ์ ,                   
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี เม่ือ
วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

อบัดุลฮามิด  จะปะกียา  เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์, อิสามะแอ  มูบิง เป็นผูส้ัมภาษณ์, โรงเรียนบ ารุงอิสลาม       
ต าบลปูยดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  เม่ือวนัท่ี 25  มีนาคม  พ.ศ.2555 

 

มิตร  เจะหลง  เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,อิสามะแอ  มูบิง  เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนอตัตรับียะห์ 
อิสลามียะห์ ต าบลไมแ้ก่น  อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี  เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 

 

ฮซันะห์  ปัตนกุล  เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, อิสามะแอ  มูบิง  เป็นผูส้ัมภาษณ์,  โรงเรียนเตรียมศึกษา
วทิยา ต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2555 
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