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สาขา ชื่อบัญชี(รายละเอียด)

1 นาง หะวอ มะลี 31/1 1 ปยามุมัง 68 ปตตานี นายมามะสะดี มุมะ เพื่อ นางหะวอ มะลี

2 นาง บีเดาะ วาดี 8/1 1 ปยามุมัง 77 ปตตานี นายอับดุลรอแม ซาและ เพื่อ นางบีเดาะ วาดี

3 นาย ประจวบ มณีบุตร 11 1 ปยามุมัง 78 ปตตานี นายอดิศร จันทรดี เพื่อ นายประจวบ มณีบุตร

4 นาย อูมา ซาและ 8/1 1 ปยามุมัง 82 ปตตานี นายอับดุลรอแม ซาและ เพื่อ นายอูมา ซาและ

5 นาง ตีเมาะ ดาแม 32 1 ปยามุมัง 83 ปตตานี น.ส.อามีเนาะ ดาแม เพื่อ นางตีเมาะ ดาแม

6 นาง เนิ่ม สังขรัตน 13 1 ปยามุมัง 89 ปตตานี น.ส.นิภา สังขรัตน เพื่อ นางเนิ่ม สังขรัตน

1 นางสาว มีดะ บาฮา 36 2 ปยามุมัง 61 รามัน นางฟาตีเมาะ รอเกะ

2 นาง มือเลาะ สาและ 91 2 ปยามุมัง 64 ปตตานี นางมือเลาะ สาและ

3 นาง ตีเมาะ เซ็ง 67/1 2 ปยามุมัง 67 ปตตานี นางสาวอามีเนาะ สาและ เพ่ือ นางตีเมาะ เซ็ง

4 นาง อาวอ หะยีสะแม 40/2 2 ปยามุมัง 69 ปตตานี นางสาวรุสนานี เจะเลาะ

5 นาย รอยะ สามะ 4 2 ปยามุมัง 70 ยอยยะหริ่ง นางสาวฟาตีเมาะ สามะ เพื่อ นายรอยะ สามะ

6 นาง งีแย บาราเฮง 29 2 ปยามุมัง 71 ปตตานี น.ส.มีเนาะ ซาและ เพื่อ นางงีแย บาราเฮง

7 นาย ฮามะ อาแว 36/1 2 ปยามุมัง 71 ปตตานี นางสาวยามีละ อาแว เพื่อ นายฮามะ อาแว

8 นางสาว แยนะ ยูโซะ 90 2 ปยามุมัง 72 ยอยยะหริ่ง นางแอเสาะ มะฉุ เพื่อ น.ส.แยนะ ยูโซะ

9 นาง นีแย สาแม 23 2 ปยามุมัง 74 ปตตานี นางมือลอ สาแม

10 นาย ยูโซะ มะ 85 2 ปยามุมัง 75 ยะหริ่ง นายซูลกิพลี มะ เพ่ือ นายยูโซะ มะ

11 นาย วาจิ เจะเลาะ 40/2 2 ปยามุมัง 78 ปตตานี นางสาวรุสนานี เจะเลาะ

12 นาง เจะบูงอ ตาเละ 16/2 2 ปยามุมัง 78 ปตตานี นางซาเราะ แวกะจิ

13 นาง แวตีเมาะ มะลี 70/1 2 ปยามุมัง 78 ปตตานี นางสตีรอฮานิง เปาะแต เพื่อ นางแวตีเมาะ มะลี

14 นาย บาราเฮง มาสามา 83 2 ปยามุมัง 78 ปตตานี นายมูฮํามะสักรี มาสามา เพื่อ นายบาราเฮง มาสามา
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15 นาง แอเสาะ สาแม็ง 63 2 ปยามุมัง 78 ปตตานี น.ส.ปาตีเมาะ ยูโซะ เพื่อ นางแอเสาะ สาแม็ง

16 นาย มามะ สาและ 51/1 2 ปยามุมัง 78 ปตตานี น.ส.กือแมะ เจะแห เพื่อ นายมามะ สาและ

17 นาง ตีเมาะ สาแม็ง 33/2 2 ปยามุมัง 80 ปตตานี นางสาวรอฮีมะห สาและ

18 นาย ดอเลาะ ยูโซะ 63 2 ปยามุมัง 81 ปตตานี น.ส.ปาตีเมาะ ยูโซะ เพื่อ นายดอเลาะ ยูโซะ

19 นาง ตีเมาะ สาแม็ง 8 2 ปยามุมัง 81 ปตตานี นายรอแม สาแม็ง เพื่อ นางตีเมาะ สาแม็ง

20 นาย แวหะมะ เด็งลา 9 2 ปยามุมัง 83 ยะหริ่ง น.ส.ซารียะ เด็งลา เพื่อ นายแวหะมะ เด็งลา

21 นาย มะสาแม มาสามา 1 2 ปยามุมัง 86 ปตตานี นางตีเมาะ มาสามา

22 นาง คารือซง ซอรี 15 2 ปยามุมัง 87 ปตตานี น.ส.กัสนีย แวกะจิ เพื่อ นางคารือซง ซอรี

23 นาง เจะเยาะ เจะมะ 81 2 ปยามุมัง 89 ปตตานี นายนิปา เจะมะ เพื่อ นางเจะเยาะ เจะมะ (คนชรา)

24 นาง ลีเมาะ บาราเฮง 21 2 ปยามุมัง 90 ปตตานี นางญัสมิน ดายะ เพ่ือ นางลีเมาะ บาราเฮง

25 นาง สีตี เปาะแต 69/1 2 ปยามุมัง 93 ปตตานี น.ส.รอตีปะ เปาะแต เพื่อ นางสีตี เปาะแต

1 นาย วาจิ ยามา 82/1 3 ปยามุมัง 84 นายมูฮัมหมัดชารีฟ ยามา

2 นาย ดุลวาเตะ สือแต 78 3 ปยามุมัง 62 ปตตานี นายมะขอเล สาแต

3 นาง เพิ่ม รัสเจ 27 3 ปยามุมัง 70 ปตตานี น.ส.ณิชนันทน รัสเจ เพื่อ นางเพ่ิม รัสเจ

4 นาง ตีเยาะ สาแม 96/1 3 ปยามุมัง 70 ปตตานี น.ส.ไอนี สาหะ เพื่อ นางตีเยาะ สาแม

5 นาย สมาแห ยามา 82 3 ปยามุมัง 72 ปตตานี นายอาลียาซะ ยามา เพื่อ นายสมาแห ยามา

6 นางสาว ประภา ยงยศยิ่ง 26 3 ปยามุมัง 75 ปตตานี นายอนุพงศ ยงยศยิ่ง เพื่อ นางสาวประภา ยงยศยิ่ง

7 นาง เจะเมาะ ยามา 75/1 3 ปยามุมัง 76 ปตตานี น.ส.นาซีเราะห สือแต เพื่อ นางเจะเมาะ ยามา

8 นาง กมาลอ วานิ 72 3 ปยามุมัง 76 ยะหริ่ง นายมะคอรี วานิ เพื่อ นางกมาลอ วานิ

9 นาง มือเลาะ ดอเลาะ 81 3 ปยามุมัง 78 ปตตานี นางปารีดะ ดอเลาะ เพื่อ นางมือเลาะ ดอเลาะ

10 นาง มลฑา วงสีทอง 34 3 ปยามุมัง 79 ยะหริ่ง นายณัฐพงศ แววภักดี เพื่อ นางมลฑา วงสีทอง

11 นาย เจะเยะ ยีเร็ง 79 3 ปยามุมัง 80 ปตตานี นายมะการิม ยีเร็ง

12 นาย พันธุ พรหมภักดี 53 3 ปยามุมัง 82 ปตตานี นางสาวสุชาดา พรหมภักดี

13 นาง เลื่อม มณีรัตน 100 3 ปยามุมัง 82 ปตตานี น.ส.วัณฑนา มณีรัตน เพื่อ นางเลื่อม มณีรัตน

14 นาย อุมา สือแต 75/1 3 ปยามุมัง 83 ปตตานี น.ส.นาซีเราะห สือแต เพื่อ นายอุมา สือแต

15 นาง สีเปาะ ยีเร็ง 93 3 ปยามุมัง 84 ปตตานี น.ส.นูรีซาน เจะนุ เพื่อ นางสีเปาะ ยีเร็ง

หมูที่ 3



16 นาง เอียด ชูไชยชาติ 25 3 ปยามุมัง 91 ปตตานี นางเจือจันทร ถาวรสุข

17 นาง ขิน ยงยศยิ่ง 35 3 ปยามุมัง 95 ปตตานี นางสมพร รักษธรรม เพื่อ นางขิน ยงยศยิ่ง

1 นาง ตีเมาะ มะมิง 76 4 ปยามุมัง 65 ปตตานี นายอาแว มะมิง

2 นาย ดอเลาะ สาแล 108 4 ปยามุมัง 66 ปตตานี นางสาวนาอีหมะ มะลี

3 นาง แยนะ อิดือเระ 61 4 ปยามุมัง 66 ปตตานี นางสาวปาตีเมาะ แวดือเระ

4 นาง ยารีเยาะ ยือรา 67/2 4 ปยามุมัง 68 ปตตานี นายบือราเฮง วาโซะ

5 นาย ยา วาโซะ 67/1 4 ปยามุมัง 68 ปตตานี นางสาวรูฮานี วาโซะ

6 นาย แยนะ แวดือเระ 106 4 ปยามุมัง 68 ปตตานี นางสาวยูรียะ นิเดร

7 นาง ตีเมาะ สตาปอ 115 4 ปยามุมัง 68 ปตตานี นายอับดุลรอซะ มะดือเระ

8 นาง ปะตีเมาะ นาเดร 103/1 4 ปยามุมัง 69 ปตตานี น.ส.ฮานียะ หะยีสาและ เพื่อ นายอารง หะยีสาและ

9 นาง สตาวอ มูซอ 46 4 ปยามุมัง 70 ปตตานี นายดอเลาะ ลาเตะ เพ่ือ นางสตาวอ มูซอ

10 นาง แมะสง หะยีสาเมาะ 74 4 ปยามุมัง 70 ปตตานี นางสาวซูไฮลา บาเหะ

11 นาง รอเมาะ อาลี 85 4 ปยามุมัง 70 ปตตานี นายรอฮิม อาลี เพื่อ นางรอเมาะ อาลี

12 นาง นินะ อีซอ 50 4 ปยามุมัง 72 ปตตานี นางสาวซาปนะ อับดุลบุตร

13 นางสาว นีแย มะมิง 114 4 ปยามุมัง 73 ปตตานี นางสาวนาดียะ ตาเยะ

14 นางสาว อามีเนาะ มะแอ 35 4 ปยามุมัง 73 ปตตานี นางสาวอามีดะ สาแม

15 นาง แอเสาะ ยามาลูดิ่ง 79/1 4 ปยามุมัง 73 ปตตานี นางสาวฆูซัยมะห ดามิ เพื่อ นางแอเสาะ ยามาลูดิ่ง

16 นาง มารีแย สาเมาะ 112 4 ปยามุมัง 74 ยอยยะหริ่ง นางคอรีเยาะ ยูโซะ เพื่อ นางมารีแย สาเมาะ

17 นาย รอแม ราแดง 58 4 ปยามุมัง 75 ปตตานี นางสปเยาะ ราแดง

18 นาง เจะเสาะ อีซอ 162 4 ปยามุมัง 76 ศรีสาคร นางหามีดะ อีซอ

19 นาย ดอราแม เฮงซา 99/1 4 ปยามุมัง 76 ปตตานี นางสาวอาอีเสาะ เฮงซา

20 นาย อารง หะยีสาและ 103/1 4 ปยามุมัง 77 ปตตานี น.ส.ฮานียะ หะยีสาและ เพื่อ นายอารง หะยีสาและ

21 นาง วาหยง วาโซะ 158 4 ปยามุมัง 78 ปตตานี นางหะมีดะ วาโซะ เพื่อ นางวาหยง วาโซะ

22 นาย ดอแม หะยีสาเมาะ 74 4 ปยามุมัง 78 ปตตานี นางสาวซูไฮลา บาเหะ

23 นาง หะยีแยนะ มะมิง 152 4 ปยามุมัง 79 ปตตานี น.ส.มาสตูรอ วามิง

24 นางสาว บีเดาะ สาหะ 110 4 ปยามุมัง 79 ปตตานี นายอับดุลรอมาน สาหะ

หมูที่ 4



25 นาง กลือซง เจะนะ 115/1 4 ปยามุมัง 80 ปตตานี นางสาวอาตีกะ ตาเยะ

26 นาง สีเปาะ มะเซ็ง 113/1 4 ปยามุมัง 80 ปตตานี นางคอรีเยาะ ยูโซะ

27 นาง ลีเมาะ มอลอ 120/3 4 ปยามุมัง 81 ปตตานี นางกอรีเยาะ มอลอ

28 นาง มีเนาะ เจะมุ 68 4 ปยามุมัง 82 ปตตานี นางสาวสวยบะ เจะมุ

29 นาย มะแอ มะมิง 107 4 ปยามุมัง 83 ปตตานี นายอับดุลเลาะ มะมิง

30 นาง เจะวอ อับดุลบุตร 50 4 ปยามุมัง 87 ปตตานี นางสาวซาปนะ อับดุลบุตร

1 นาย ลาเตะ วาโด 8 5 ปยามุมัง 65 นางสาวเจะตีเมาะ วาโด

2 นาย มะดาโอะ วาเยะ 18 5 ปยามุมัง 61 ปตตานี นางสะมีเราะห ซีเดะ เพื่อ นายมะดาโอะ วาเยะ

3 นางสาว แยนะ สาแล 61 5 ปยามุมัง 71 ปตตานี นางเจะรอเมาะ สาแม็ง เพ่ือ นางสาวแยนะ สาแล

4 นาง เยาะ หะมุมะ 27 5 ปยามุมัง 73 ปตตานี นายมะตอเฮ สาแม็ง

5 นาง ตีเมาะ ยีดาแม็ง 47 5 ปยามุมัง 74 ปตตานี นายนิเลาะ นิหะ

6 นาง ลีเมาะ วาเยะ 18 5 ปยามุมัง 82 ปตตานี นางสาวคอรีเยาะ อีแตเบ็ง

7 นาง มีเนาะ วาเยะ 18 5 ปยามุมัง 84 ปตตานี นางสะมีเราะห ซีเดะ

8 นาย ยูโซะ ดอเลาะ 9 5 ปยามุมัง 85 ปตตานี นางสาวมารีแย ดอเลาะ

9 นาง แมะซง วามะ 13 5 ปยามุมัง 88 ปตตานี นางสาปนะ วามะ

หมูที่ 5
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ลําดับ วัน เดือน ป อายุ

ที่ เกิด (ป)

1 นาง คอปเสาะ สือนิ 6/1 ม.1 ต.ปยามุมัง 1 มกราคม 2507 55 นายเจะอามะ สือนิ เพื่อ นางคอปอเสาะ สือนิ

2 นาย อรรถกร งามศรีผองใส 20/1 ม.1 ต.ปยามุมัง 7 กุมภาพันธ 2517 45 นางหทัย งามศรีผองใส เพื่อ นายอรรถกร งามศรีผองใส

3 นาย อุสมาน ดือราแม 32 ม.1 ต.ปยามุมัง 14 ธันวาคม 2540 21 นางสาวอามีเนาะ ดาแม

3 นางสาว ซากีนา บากา 46 ม.2 ต.ปยามุมัง 1 มกราคม 2535 27 นางรอกีเยาะ ลาเตะ เพื่อดญ ซากีนา บากา คนพิการ

4 เด็กชาย ซูลกิฟลี มามะ 57/2 ม.2 ต.ปยามุมัง 22 สิงหาคม 2547 15 นายอาแว มามะ เพื่อ เด็กชายซุลกิฟลี มามะ

6 นางสาว พาตีเมาะ เบ็ญอาลี 86/2 ม.2 ต.ปยามุมัง 1 มกราคม 2539 23 นางคอลีเยาะ เปาะแต

10 นาย โมหัมหมัดรอซากี ลีวัน 54 ม.2 ต.ปยามุมัง 13 สิงหาคม 2509 53 นส ยีระ มูดอ เพ่ือ นายโมหัมหมัดรอซากี ลีวัน

11 นางสาว รุสนา บือนัง 29/3 ม.2 ต.ปยามุมัง 27 พฤษภาคม 2536 26 น.ส.มีเนาะ ซาและ เพื่อ ด.ญ.รุสนา บือนัง(คนพิการ)

12 นาย สุกิพลี ยูโซะ 63 ม.2 ต.ปยามุมัง 1 มกราคม 2515 47 นส ปาตีเมาะ ยูโซะ เพื่อ นายสุกิพลี ยูโซะ

13 นางสาว หมะซง สาและ 59 ม.2 ต.ปยามุมัง 13 พฤศจิกายน 2519 42 นส ฟายียะ โตะจุ เพื่อ นส หมะซง สาและ

14 นาย อัครเดช มะแซ 23 ม.2 ต.ปยามุมัง 8 มิถุนายน 2516 46 นส ฮานีซะห มูดอ เพื่อ นายอัครเดช มะแซ

15 เด็กชาย อาหามะ ดอรอนิ 103/1 ม.2 ต.ปยามุมัง 20 กันยายน 2545 17 นางซีตีรอหานิง ดอรอนิ เพื่อ เด็กชายอาหามะ ดอรอนิ

16 เด็กชาย อิสมาแอ สิเดะ 82/1 ม.2 ต.ปยามุมัง 17 กันยายน 2551 11 นส รอฟอะ แม็ง เพื่อ ดช อิสมาแอ สิเดะ

1 นาง เกียงเหมย นิลวิสุทธิ์ 52/1 ม.3 ต.ปยามุมัง 5 กุมภาพันธ 2493 69 นายจบ นิลวิสุทธิ์ เพื่อ นางเกียงเหมย นิลวิสุทธิ์

4 นางสาว รอกีเยาะ มะแซ 82/2 ม.3 ต.ปยามุมัง 20 เมษายน 2534 28 นายอับดุลตอเละ ยามา เพ่ือ นส รอกีเยาะ มะแซ

5 นางสาว ละไม ผองนาชม 99 ม.3 ต.ปยามุมัง 1 มกราคม 2505 57 นางอํามร ผองนาชม เพื่อ นางสาวละไม ผองนาชม

6 นาย แสง ทองลมุล 4/1 ม.3 ต.ปยามุมัง 1 มกราคม 2470 92 นส ทัศนีย ทองลมุล เพื่อ นายแสง ทองลมุล

7 เด็กชาย อัสรี บาหา 77/1 ม.3 ต.ปยามุมัง 9 มิถุนายน 2553 9 นางสาวซารีปะ มะดีเยาะ เพื่อ เด็กชายอัสรี บาหา

ทะเบียนประวัติผูรับเบี้ยยังชีพผูพิการ (ดําเนินการทําใบมอบอํานาจ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลปยามุมัง  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี  (ชื่อ-นามสกุล) 

ชื่อ-สกุล ที่อยู ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

หมู 1

หมู 2

หมู 3



1 นาย ซาอูดี สาและ 143/1 ม.4 ต.ปยามุมัง 14 มกราคม 2537 25 นส มารีแย หามะ เพื่อ เด็กชายซาอูดี สาและ

3 นาย ตารมีซี อีซอ 50 ม.4 ต.ปยามุมัง 12 กุมภาพันธ 2533 29 นายอับดุลฮาดี อีซอ เพื่อ นายตารมีซี อีซอ

4 นาย มะรุสลี สะมะแอ 147/1 ม.4 ต.ปยามุมัง 22 กุมภาพันธ 2529 33 นางรอกายะ สะมะแอ

5 นาย มูฮามะ มะลิเลาะ 110/1 ม.4 ต.ปยามุมัง 11 พฤศจิกายน 2526 35 นายมูฮามะ มะลิเลาะ โดย นางลีเมาะ ลือมานะ

6 เด็กชาย มูฮําหมัดอารีฟ หยีมิง 144 ม.4 ต.ปยามุมัง 23 เมษายน 2554 8 นางสาวมาซีละ การี เพื่อ เด็กชายมูฮําหมัดอารีฟ หยีมิง

8 นาย อาลียะ ลาเตะ 92 ม.4 ต.ปยามุมัง 3 พฤศจิกายน 2539 22 นายมะยูโซะ ลาเตะ

9 นาย อิบรอฮิม อีปง 77 ม.4 ต.ปยามุมัง 4 พฤศจิกายน 2524 37 นส ปารีดะ มะมิง เพื่อ นายอิบรอฮิม อีปง

10 นาย อุสมัน ดามิ 58/1 ม.4 ต.ปยามุมัง 23 ธันวาคม 2539 22 นางอาแวเสาะ ราแดง เพื่อ นายอุสมัน ดามิ

3 เด็กหญิง มารีนา ดีแม็ง 52 ม.5 ต.ปยามุมัง 13 กุมภาพันธ 2547 15 นางสาวสีตีฮาวอ ดีแม็ง เพื่อ เด็กหญิงมารีนา ดีแม็ง

6 เด็กชาย อิรฟาน อาลี 19/1 ม.5 ต.ปยามุมัง 10 เมษายน 2556 6 นางสาว พารีดะ กาซอ

หมู 4

หมู 5


