
Printing: 
Your printer might not print the 
same way our printers do, so 
make sure to try a couple of 
test prints. If things aren’t 
aligning quite right, experiment 
with the Scale to Fit Paper 
setting. It’s located in the Print 
dialog – just click Full Page 
Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them 
before you print. 

Customizing the 
Content: 
The placeholders in this 
brochure are formatted for 
you. If you want to add or 
remove bullet points from text, 
just click the Bullets button on 
the Home tab. 

If you need more placeholders 
for titles, subtitles or body text, 
just make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides will 
help you align it with everything 
else. 

Want to use your own pictures 
instead of ours? No problem! 
Just click a picture, press the 
Delete key, then click the icon 
to add your picture. 

If you replace a photo with your 
own and it’s not a flawless fit 
for the space, you can crop it to 
fit in almost no time. Just select 
the picture and then, on the 
Picture tools Format tab, in the 
Size group, click Crop. 

สถานที่ท่องเที่ยว 
ต าบลพร่อน 

“สวนสิรินธรเฉลิมชนม์” 
ตั้งอยู่ บ้านใหญ่  หมู่ที่  3 
ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส  

จัดท าโดย...องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
อ าเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาส 

โทร 073 - 583180 
เว็บไซต์ : http://www.prontakbai.go.th 

Facebook  :  อบต.พร่อน อ.ตากใบ นราธิวาส 

แผนที่ท่องเที่ยว 

ที่พัก 
ทุ่งทองรีสอร์ท    087 – 9680160 
โรงแรมพาเพลิน   084 - 8605574 
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“เกาะยาว” 
ตั้งอยู่ บ้านเกาะยาว  หมู่ที่  1 

ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส  

“สวนลุงเจตน”์ 
สวนต้นแบบน้อม 

น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตั้งอยู่ บ้านโคกยาง     

หมู่ที่  5 ต าบลพร่อน 
อ าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส  
 
 

“โบราณสถานบ้านโคกอิฐ” 
ตั้งอยู่ บ้านเกาะยาว  หมู่ที่  2 
ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส  

 

 

 

“ป่าชายเลนบ้านท่าพรุ” 
ตั้งอยู่ บ้านท่าพรุ หมู่ที่  3 
ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส  

 

 

 


