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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 

๒๖ นายอะระฟะฮ์  เจ๊ะมะ 
๒๗ นายอารีฟาน  บุญละเอยีด 
๒๘ นายอฟัฟาน  กีโต๊ะ 
๒๙ นายชารฟี  เจ๊ะมะ 
๓๐ นายมูฮัมหมัด  วาแม 
๓๑ นายนพนเรศน์  หมัดเลยีด 
๓๒ นายอิบราเฮง  บากา 
๓๓ นายซูไฮมี  ลาเตะ๊ 
๓๔ นายอารอฟัต  คมก าแพง 
๓๕ นายสไุฮมี  ซาเด็ง 
๓๖ นายซูกิฟลี  ลาเตะ๊ 
๓๗ นายสสัดี  สมาด 
๓๘ นายโนรดีน  มิหิแอ 
๓๙ นายอับดุลเลาะ  หะยอสะล ี
๔๐ นายรอฮัมดี  อาแว 
๔๑ นายสฟุยัน  สะมิงบองอ 
๔๒ นายมูฮัมหมัดอามีน  ยะโอะ 
๔๓ นายอลิฮาม  ยีเฮง 
๔๔ นายมูหัมหมัด  ดอคอแย 
๔๕ นายวันอาดัม  อามิง 
๔๖ นายอับดุลเล๊าะมัน  มะยีเต๊ะ 
๔๗ นายอดศิร  ดามะ 
๔๘ นายคอเล็ต  อุสมันบาฮา 
๔๙ นางสาวยาวยี๊ะ  สะราวอ 
๕๐ นางสาวสาลีเม๊าะ  แวกือจิ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางสาวอาติน่า  หะย ี
๒ นางสาวอาแอเสาะ  วิชา 
๓ นางสาวนรูไลลา  หะรอโย 
๔ นางสาวซาฮีรา  บือราเฮง 
๕ นางสาวตสันีม  สะอ ิ
๖ นางสาวอารยีา  มะแดะ 
๗ นางสาวนรูฮูดา  ยโูซะ 
๘ นางสาวชุรันต์ชา  สิงห์สรศร ี
๙ นางสาวนสัรินท์  เปาะมะ 

๑๐ นางสาวฟาฮาดา  วาแมดีซา 
๑๑ นางสาวโซเฟยี  ยะโงะมะ 
๑๒ นางสาวอามานี  วาอีบาสู 
๑๓ นางสาวนรูีฮัน  สลูะ 
๑๔ นางสาวฮามีด๊ะ  เจะวาเด็ง 
๑๕ นางสาวฟาติมา  ดูละสะ 
๑๖ นางสาวฝาตีห๊ะ  ยะโก๊ะ 
๑๗ นางสาวอาซีเยาะ  ดาระแม 
๑๘ นางสาวฮสันีมี  ลาเต๊ะ 
๑๙ นางสาวสุนิตา  หะยีมะตะโละ 
๒๐ นางสาวโสรยา  สาและเร๊ะ 
๒๑ นายฟาฎิล  แวนาแว 
๒๒ นายอารีเพ็ญ  อิสซอืเมา๊ะ 
๒๓ นายรอยาลี  กูนิง 
๒๔ นายฮิรมัน  เลาะสะอ ิ
๒๕ นายมูฮัมหมัดอามัน  สนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ มาลงทะเบียน และเข้ารับการฝึกอบรม   
ตามโครงการฯ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ เทศบาลต าบลเมืองรามันห์… 
 

 

 

 

 

 

 

 

๖๒ นางสาวกัสมา  มะยเีต๊ะ   
๖๓ นางสาวพาดีละ๊  เซ็นมาด 
๖๔ นางสาวอาแอเสาะ  โตะ๊กาพอ 
๖๕ นางสาวนรูา  กมางิน    
๖๖ นางสาวอัสม๊ะห์  เปาะมะ    
๖๗ นางสาวฟิตดาว  สมาด 
๖๘ นางสาวฮายาตี  จุนเด็น    
๖๘ นางสาวซารีฟะ๊  ปาระเปะ   
๗๐ นางสาวฟีโอนา  สามะ    
๗๑ นางสาวนรูไอนี  มะทา     
๗๒ นางสาวยารอนะ  ซาเดง็   
๗๓ นางสาวราโมน่าร์  ปาทาน 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 

๕๑ นายอาลยี๊ะ  สะเหง 
๕๒ นายไพศอล  เจะ๊โอ๊ะห ์
๕๓ นายมาหะมะ  มะล ี
๕๔ นายมูฮ าหมัดอิรฟาน  เจ๊ะเยาะ 
๕๕ นายอสุมาน  มะยีเต๊ะ 
๕๖ นางสาวซไูรดา  อะกอล ี
๕๗ นางสาวนรูีดา  โตะมะ 
๕๘ นายอัซรีย์  ลาเต๊ะ 
๕๙ นายอับดุลฮากิม  สิดะ 
๖๐ นายอาบูคอรี  ดอเลาะ   
๖๑ นายกิตติพิชญ์  วาแมดซีา 



 

**รายชื่อผู้ท่ีขาดหลักฐานส าเนาบัตรประชาชน (ให้น าส าเนาบัตรประชาชนส่งด้วย) 
มีรายชื่อดังต่อไปน้ี 
๑. นายอุสมาน  มะยีเต๊ะ 
๒. นายชารีฟ  เจ๊ะมะ 
๓. นายมูฮัมหมัดอามัน  สนิ 
๔. นายกิตติพิชญ์  วาแมดีซา 
 
**รายช่ือผู้ที่ต้องถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ (ให้น าส าเนาบัตรประชาชนส่งใหม่ด้วย) 
มีรายช่ือดังต่อไปนี ้

๑. นายมูฮัมหมัด  วาแม 
๒. นางสาวซาฮีรา  บือราเฮง 
๓. นางสาวอาแอเสาะ  วิชา 
***ให้ผู้ที่ขาดหลักฐานการสมัคร และผู้ที่ต้องส่งหลักฐานใหม่ น ามาส่งทีก่องการศึกษา เทศบาลต าบล  
เมืองรามันห์ด่วน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


