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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

“กิจกรรมสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์” 
ผลผลิต: โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล  

 
คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
กันยายน 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืช
อาหารสัตว์” ผลผลิต: โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 200,000 บาท งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 199,796.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของ
งบประมาณท้ังหมด วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.) สร้างแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 2.) ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืช
อาหารสัตว์แก่เกษตรกรท่ีสนใจ ผลการด าเนินโครงการพบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ดังนี้ 1.) 
โครงการได้ปลูกพืชอาหารสัตว์สายพันธุ์ ซิกแนลเล้ือย  จ านวน 1 แปลง ขนาดพื้นท่ีแปลงละ 10 ไร่ มีการจัดท ารั้ว
คาวบอยท่ีมั่นคง 2.) โครงการได้ถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อท่ีเป็นสมาชิกของส
หกรร์โคเนื้อมือนารอจ ากัด จ านวน 91 ราย 3.) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษา
สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ ในรายวิชา การผลิตการผลิตพืชอาหารสัตว์ รวมจ านวนท้ังส้ิน 78 คน จากผลการด าเนินงานพบ
อุปสรรคในการด าเนินโครงการคือ ขาดแคลนแหล่งน้ าในช่วงฤดูแล้งท าให้พืชอาหารสัตว์มีผลผลิตต่ า และในช่วงฤดูฝน
มีท าให้หญ้าท่ีปลูกตายจากน้ าท่วมต้องปลูกใหม่ทดแทนทุกปี ไม่มีเครื่องจักกลการเกษตร นอกจากนี้ยังขาดนักวิชาการ
ประจ าฟาร์มเพื่อบริหารจัดการฟาร์ม และเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรม ดังนั้น การสร้างแหล่งน้ าท่ียั่งยืน และ
การจัดการปัญหาน้ าท่วมแปลงพืชอาหารสัตว์ จึงเป็นแนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แผนกิจกรรมโครงการ
ท่ีจะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 คือ 1.) การสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ 2.) การผลิตหญ้าแห้ง
อัดก้อนเพื่อส ารองพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 3.) ให้บริการวิชาการด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์แก่
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อโคมือนารอจ ากัด 4.) สนับสนุนการจักการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
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บทน า 
 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพาะเล้ียงปศุสัตว์ เพื่อ
เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา การศึกษาวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงแก่ผู้ท่ีสนใจ ผล
การด าเนินโครงการสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์  ผลผลิต: โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนรายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ต่อมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการได้ทราบ และเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณถัดไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
1. รหัสโครงการ 0 2 4 . 1 0 . - / 1 . 1 0 / 2 5 6 2 
 

2. ชื่อโครงการ: โครงการสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล และ อ.น.สพ. เอลฮัม แวฮามะ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 สร้างแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 
4.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรท่ีสนใจ 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ:  

5.1 มีพืชอาหารสัตว์เพียงพอส าหรับเล้ียงสัตว์ภายในฟาร์ม  
5.2 มีสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์   
5.3 แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์แก่ผู้ท่ีสนใจ 

6. เป้าหมายของโครงการ:  
6.1 แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน 1 แปลง 
6.3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา จ านวน 78 คน 
6.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์จ านวน 91 ราย  

7. ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 1.4 

บัณฑิตมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละบัณฑิตท่ีมีงานท าภายใน 1 ปี อย่างน้อย 95 กลยุทธ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท าของบัณฑิต เป้าประสงค์ที่ 1.5 บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป จากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 
100 กลยุทธ ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป้าประสงค์ 3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการ  ท่ีพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 
8. สถานที่ด าเนินโครงการ: ฟาร์มโคเนื้อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
9. ระยะเวลาการด าเนินการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กรกฎาคม 2562 
10. ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมที่ด าเนินการ 
     10.1 สร้างแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 
     10.2 ให้บริการวิชาการด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร 
11. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 

11.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 200,000    บาท อยู่ในผลผลิต: โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ฯ 

11.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 199,796.10    บาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของงบประมาณท้ังหมด 
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   11.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน จากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง เปน็เงิน 199,796.10 บาท 

งบรายจ่าย/หมวด/รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
งบด าเนินงาน   

 
ค่าตอบแทน  -  
ค่าใช้สอย   

 
 - ค่าจ้างเหมาลูกจ้างช่ัวคราว
รายวัน 

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเกษตร 1 ราย  83,400 

- ค่าสมทบประกันสังคมในส่วน
ของนายจ้าง 5 % 

 2,880 

 - ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน ค่าจ้างเหมาเตรียมดินจ านวน 10 ไร่ ไร่ละ 
800 บาท  

8,000 

รวมค่าใช้สอย   94,280 
ค่าวัสดุ   

 
 - น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันเช้ือเพลิงในการตัดพืชอาหารสัตว์ 10,116.10 
 - รั้วคาวบอย รั้วคาวบอย แบบ 3 ช้ัน  จ านวน 150 เมตร 

ราคาเมตร 900  บาท 
90,000 

 - ท่อน้ า PVC ท่อน้ า PVC ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 20 เส้น เส้น
ละ 180 บาท  

5,400 

รวมค่าวัสดุ   105,516.10 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น     199,796.10 

 
12. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 169 คน 

- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1- 4 คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 78 คน  
- สมาชิกสหกรณโ์คเนื้อมือนารอจ ากัด 91 ราย  

12. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
   12.1 ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
                     บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ดังนี ้

วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่  1.) สร้างแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน 1 แปลง ร่วม 10 ไร่ ดังนี้ 
แปลงท่ี พันธุ์พืชอาหารสัตว์ จ านวนพื้นท่ี ผลผลิต/ปี 
1 หญ้าซิกแนลเล้ือย (Brachiaria humidicola) 10 ไร ่ 6,800 กิโลกรัม/ปี 

วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่  2.) สนับสนุนการจัดการเรีนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์จ านวน 95 คน ช้ัน ปีท่ี 1 – 4  
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รายวิชา จ านวน
นักศึกษา (คน) 

ช้ันป ี อาจารย์ผู้สอน 

การผลิตพืชอาหารสัตว์ 34 3 ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
การฝึกงานด้านสัตว์ I 24 1 ผศ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
การฝึกงานด้านสัตว์ II 17 2 ผศ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
ปัญหาพิเศษ 3 4 ผศ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
รวม  5 รายวิชา รวมจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 78 คน 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่  3.) อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชอาหารสัตว์ แก่สมาชิกเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ
มือนารอจ ากัด จ านวน 91 ราย 

กิจกรรมการบริการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

วันท่ีจัดโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคท่ีเป็นสมาชิก
สหกรณ์โคเนื้อมือนารอจ ากัด 

91 16-17 มีนาคม 2562 

    
12.2 เป้าหมาย 

บรรลุตามแผนท่ีก าหนดไว้ ดังนี้  
1) มีพืชอาหารสัตว์ส าหรับเล้ียงสัตว์ภายในฟาร์ม 
2) สถานท่ีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
3) แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์แก่ผู้ท่ีสนใจ 

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

13.1 ขาดแคลนนักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์ม  
13.2 ขาดแคลนแหล่งน้ าในช่วงฤดูแล้งท าให้พืชอาหารสัตว์มีผลผลิตต่ า  
13.3 ในช่วงฤดูฝนมีท าให้หญ้าท่ีปลูกตายจากน้ าท่วมต้องปลูกใหม่ทดแทนทุกปี  
13.4 ไม่มีเครื่องจักกลการเกษตร  

 
14. แนวทางแก้ไข 

14.1 จัดหานักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์ม 
14.4 จัดหาเครื่องจักกลและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการ  

 
15. รูปภาพการด าเนินโครงการ 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมดินปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 
 

รูปที่ 1.1  ด าเนินการเตรียมดินเพื่อปลูกหญ้าซิกแนลเลือ้ย จ านวน 10 ไร่ 
 

 
 

รูปที่ 1.1  เตรียมต้นพันธุ์หญ้าหญ้าซิกแนลเลื้อย เพื่อลงปลูกในพืน้ที่ ที่เตรียมไว้ 
 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1.3 นักศึกษาช่วยกันหว่านทอนพันธุ์ลงในแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1.4 การปล่อยน้ าเข้าแปลงหลังหว่านท่อนพันธุ ์
 

 
 

รูปที่ 1.5 แปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 10 ไร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ารั้วคาวบอยล้อมแปลงพืชอาหารสตัวภ์ายในฟารม์ 
 

 

 
 

 

รูปที่ 3.1  จัดท ารั้วคาวบอยล้อมแปลงพืชอาหารสัตว์จ านวน 100 เมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาในการปลูกพืชอาหารสตัว์ 
 

 
 

 
 

รูปที่ 4.1 การสอนนักศึกษาในรายวิชาการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
 

 

 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.2 การสอนนักศึกษาในดูแลบ ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ 
 
 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏบิัติการ การปลูกพืชอาหารสตัว์ แก่สมาชิกสหกรณ์ 
โคเนื้อมือนารอ จ ากัด 

 

 
 

 
 

 รูปที่ 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชอาหารสัตว์ แก่สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จ ากัด  
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 

  
 

รูปที่ 5.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปหญ้าเนเปียร ์แก่สมาชิกสหกรณโ์คเนื้อมือนารอ จ ากัด  
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 

 
 

16. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ    
 การให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องทุนแรงทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แทรกเตอร์
ประจ าฟาร์ม ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 
17. แผนกิจกรรมโครงการท่ีท่ีจะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 

17.1. การสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ  
17.2. การผลิตหญ้าแห้งอัดก้อนเพื่อส ารองพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง  
17.3. ให้บริการวิชาการด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อโคมือนารอจ ากัด  
17.4. สนับสนุนการจักการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อ สมาชิกสหกรณ์โคเน้ือมือนารอจ ากัดที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

รายชื่อ สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจ ากัดที่เขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การปลูกพืชอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 จ านวน 91 ราย 

ชื่อ-นามสกุล 
1. นาย อรุณ  เจ๊ะลี                                              
2. นายฮารอมิง  หะลูกา                                      
3. นายเจ๊ะอาเเด  หะลูกา                             
4. นายเจ๊ะดาแม  หะลูกา                                   
5. นายมะเละ  มะลี                                       
6. นายอาหม๊ะ  รือสะ                              
7. นายมะรูสลัม  สาและ          
8.นายรอรอเด็ง  อูเซ็ง                                          
9.นางสาวไชยนะ   ยูนุ           
10.นายตูแวโกะ  นิแต          
11.นางสาวเจะแยนะ  ยามาบาลา     
 12.นายมันโซร์  สูหลง                 
13.นายริฎวรรณ์  ยูโซะ        
14.นายอาหมัด มะหะมะ 
15.นายฮามัล ดอเเว 
16.นายมะ นิมิง 
17.นายฮาซัน มามุ 
18.นายมันโซร์ อาเเซ 
19.นายกามารูดิง มานะ 
20.นายรอซีด มะหะมะ 
21.นางมิรันตี แมะเราะ 
22.นายอับดุลการีม ดาโอะ 
23.นายจิตติชัย บุญเพิ่ม 
24.นายมะสาการี ดอเลาะ 
25.นายสะมะแอ บือโต 
26.นายมะนุ สมารา 
27.นายอัสมิน เปาะแม 
28.นายมูฮ าหมัดกอเซ็ง สมารา 
29.นายกามาลุดดิน สาเล็ง 
30.นางสาวรอฮีมะห์ ซามาเละ 
31.นายนิหารง นิโด 

ที่อยู ่
54/1 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง  จ. นราธิวาส 
74   ม. 5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
74/8  ม. 5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
74  ม.5  ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
127/1 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
75/3 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
93/4 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
138 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
72/1 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
18/1 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
108/4 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
79/2 ม.3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส 
162/1 ม.6 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
148 ม.2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
115 ม.3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
107/2 ม.7 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
83 ม.3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
101 ม.3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
122 ม.2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
148 ม.2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
84 ม.1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
33 ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

19/4 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
8/2 ม.3 บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

102 ม.5 ต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
21 ม.4 ต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

133/4 ม.4 ต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
21/2 ม.4 ต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
102 ม.2 ต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
102 ม.2 ต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
100/3 ม.7 ต.ละหาร อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

32.นายมะฟิตรี วามะ 
33.นายอารีย๊ะ วาเซ็ง 
34.นายอีลยัส ยูนุ 
35.นายฮารง ตอกอกาจอ 
36.นายเปาซี สามะ 
37.นายอาเดะเล๊าะ สะแตโดะ 
38.นายมะลาเซ็ง เม็งบีดีง 
39.นางเร๊าะเม๊าะ นานาด ี
40.นายฮัสนาวี  มามุ 
41.นายประสงค์ เพชรประหยัด 
42. นายอับดุลลอฟา  อุมาร ์
43. นายสุกรี  ลอแม 
44.นางสาวสินี  ยะหัง 
45.นายสิทธิโชค  คนฉลาด 
46.นายรอสลัง  สาและ 
47.นายอามะ  สาลา 
48.นายรอกิบ  ยะโก๊ะ 
49.นายสัญญา  อาบูบากา 
50.นายอาดือนัน  อาแว 
51.นายอุสมัน  อับดุลลาเตะ 
52.นางสาวยารีย๊ะ  แดแก 
53.นายรัชพล  ตั้งจิตถนอม 
54.นางสาวอาซียะห์  สาและ 
55.นางสาวโศรยา  หวังกะจิ 
56.นายวิรุทธ  ลิ่มประดิษฐ์ 
57.นายเกรียงศักดิ์  มายู 
58.นายมะซาอูดี  อาแว 
59.นางวรรณมณี  มาบู 
60.นายซ าสูดิง   เซ็ง 
61.นายวิชิต  กิจชอบ 
62.นายอาซีซี   มะสาแม 
63.นายอายูวี  จิ 
64.นางนูรียะห์  เล๊าะโอ๊ะ 
65.นายรีดวน  ดือเล๊าะ 

67/2 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 
25/3 ม.1ต.เกียร์  อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 
34/5 ม.1 ต.ตาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 
125 ม.4 ต.ตะปอเยาะ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
6/4 ม.6 ต.สุวารี อ.รือเสาะจ.นราธิวาส 

14/1 ม.4 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะจ.นราธิวาส 
512/1 ม.1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะจ.นราธิวาส 

141 ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
113/2 ต.ละหาร อ าเภอย่ีงอ จ.นราธิวาส 

131 ม.9 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
17 ม.6 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
27/1 ม.4 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

101/1 ม.2 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
14 ม.3 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

275 ม.7 ต.ละหาร อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
85/1 ม.4 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

255/5 ม.1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
22 ม.7 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

25 ม.7 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
9/1 ม.2 ต.กะลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
25/5 ม.7 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

3/26ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.นราธิวาส 
48 ม.3 ต.ย่ีงอ อ. ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
46 ม.1 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
14 ม.1 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
44 ม.1 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ  นราธิวาส 

196 ม.1ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
44 ม.1 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ  นราธิวาส 

68/3 ม.1 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
74/7 ม.4 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

6/1 ม.3 ต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
67/3 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
154/2 ม.5 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
2/7 ม.9 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

66.นายมาหะมะสาบูดิง  แมทาลง 
67.นายดือเล๊าะ  อารง 
68.นายบือราเฮง  แซดี 
69.นายสะมะแอ  กอเตาะ 
70.นายมะ  อับดุลดานิง 
71.นายบรอเฮง  วาเฮ็ง 
72.นายยูแน   เปาะสู 
73.นายบุ๊ฆอรี  กามา 
74.นายมูฮามัดซานาวี   สะนิเลาะ 
75.นายมาหะมุ   หะยีบือซา 
76.นายสอมะ   ดอเล๊าะ 
77.นายวิโรจน์  ยูมาดีน 
78.นายอับดุลรอแม  เจ๊ะยิ 
79.นายตูแวอัสมาแอล  ตูแวสุหลง 
80.นายอับดุลลาติฟ   ขาวสะอาด 
81.นายเจ๊ะหะมิ  ยีมะยี 
82.นายมูหามัดรอซากี   เจ๊ะอูเซ็ง 
83.นายกามาลูกดิน   ลีฆะ 
84.นายอาแว   ยาแมง 
85.นายมามะ  แวดร์ 
86.นางสาวซากีย๊ะ  มะลาโซะ 
87.นายซามูดี  ดอแนะ 
88.นายมะรีเปง  อาแว 
89.นายฮูซัยฟะฮ์  เจ๊ะและ 
90.นายมาหะมะ  วายะ 
91.นายรอมือลี  แวเดร์ 

441 ม.7 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 
217 ม.9 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

76 ม.4 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
108/2 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
64/2 ม.3ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 

78 ม.1 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
150/6 ม.1 ต.ละหาร อ.ย่ีงอ นราธิวาส 

307 ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
50/1 ม.2 ตลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

19 ม.5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
143 ม.5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

198 ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
62/7 ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

4/1 ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ยะลา 
27/7 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

67 ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ม.5 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

106 ม.4 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
13 ถ.บาโจ-บาดง ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

6/2 ม.4 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
49 ม.4 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
114/1 ม.2 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

231/5 ม.6 ต.ละหาร อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 
50 ม.4 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

64/3 ม.5 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
10 ม.4 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

 
 
















