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ตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
อั บ ดุ รเราะฮ์ ม าน สาและ เป็ นผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ , อิ ส ามะแอ มู บิ ง เป็ นผู้ สั ม ภาษณ์ ,
โรงเรี ยนราษฎร์ ประชานุ เคราะห์ ตาบลตะบิ้ง อาเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
อับดุลฮามิด จะปะกียา เป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์, อิสามะแอ มูบิง เป็ นผูส้ ัมภาษณ์, โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม
ตาบลปูยดุ อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555
มิตร เจะหลง เป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์,อิสามะแอ มูบิง เป็ นผูส้ ัมภาษณ์,โรงเรี ยนอัตตัรบียะห์
อิสลามียะห์ ตาบลไม้แก่ น อาเภอไม้แก่ น จังหวัดปั ตตานี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2555
ฮัซนะห์ ปั ตนกุล เป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์ , อิสามะแอ มูบิง เป็ นผูส้ ัมภาษณ์ , โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษา
วิทยา ตาบลรู สะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555
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