
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
เมืองยะลา 6 6 6 6 24
รามัน 6 6 6 6 24
บันนังสตา 4 4 4 4 16
เบตง 4 4 4 4 16
ยะหา 3 3 3 3 12
กาบัง 2 2 2 2 8
กรงปินัง 2 2 2 2 8
ธารโต 3 3 3 3 12

รวม (ราย) 30 30 30 30 120

สรุปจ านวนประมงอาสาที่ปฎิบัติงานร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดยะลา
 ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2561

อ าเภอ
จ านวนประมงอาสา (ราย)

รวม (ราย)

ส านักงานประมงจังหวัดยะลา



1 นางเอียด  พันแสน 6 ล าพะยา เมือง ยะลา
2 นายรอซาลี  เจ๊ะเล๊าะ 8 บุดี เมือง ยะลา
3 นายหามุ  สาอุ 1 เปาะเส้ง เมือง ยะลา
4 นางกชกร  มีซา 2 ยุโป เมือง ยะลา
5 นางสาวซาแลคอ  มะแซ 4 พร่อน เมือง ยะลา
6 นายพรศักด์ิ  พันธ์สาลี 1 ยุโป เมือง ยะลา
7 นายสมศักด์ิ  อินลา 4 ท่าธง รามัน ยะลา
8 นายชอบ  สุวรรณทวี 4 ท่าธง รามัน ยะลา
9 นายอิสมาแอ  ฮาแว 3 โกตาบารู รามัน ยะลา

10 นายมะสุกรี  มะแซ 3 โกตาบารู รามัน ยะลา
11 นางสาวนูรีดา  กอตอบารู 3 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
12 นางสาวสูรียะ  ลาเต๊ะ 3 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
13 นายสมควร  แก้วไฝ 6 บาละ กาบัง ยะลา
14 นางสาวสุทิน  หนูน้อย 10 บาละ กาบัง ยะลา
15 นายสุไลมาน  มะลี 10 บ้านแหร ธารโต ยะลา
16 นายอับดุลเลาะ  สือมุ 5 บ้านแหร ธารโต ยะลา
17 นายธม  วงศ์รัตน์ 7 ธารโต ธารโต ยะลา
18 นายอาซันบาซอรี อีแมลอดิง 5 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
19 นายมะซาดี  เจะอุมา 1 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
20 นางสาวซารีลา  ดาเละ 10 ตาเน๊าะปูเตะ บันนังสตา ยะลา
21 นางวัฒนา  เกื้อสกุล 1 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
22 นายกามารูดิน  สะแต 4 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
23 นายหาโรง  กาเต๊ะ 6 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
24 นายสมชัย เรืองจรัสพิพัฒน์ 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
25 นายมีบุญ  แซ่เยี่ยง 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
26 นายประภวิษณ์ ชุมเกศ 7 เบตง เบตง ยะลา
27 นายสุรชาติ  ถึงสุขวงษ์ 7 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
28 นายมะยากี  หะยีเจะอาแว 4 ยะหา ยะหา ยะลา
29 นายอับดุลอาซิ  สาแมยาลอ 6 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
30 นายดุลรอซะ  เต๊ะ 6 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา

ข้อมูลประมงอาสาที่ปฎิบัติงานร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2558
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดยะลา

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 นางปรางค์ทิพย์  พรมทอง 76/5 7 ล าใหม่ เมือง ยะลา
2 นายกิตติวัชร์  อินทรทิตย์ 50 4 ยุโป เมือง ยะลา
3 นายดุลบาซิ  สาและ 121/2 2 เปาะเส้ง เมือง ยะลา
4 นางสาวซารีนา สุหลุง 107 2 ยุโป เมือง ยะลา
5 นางพนัสดา ศิริสุวรรณ 168/3 1 ล าใหม่ เมือง ยะลา
6 นางสาวพารีซัน มะสาเมาะ 74/2 6 บุดี เมือง ยะลา
7 นายดาโอ๊ะ สะหะเม๊าะ 86/2 2 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
8 นางสาวมืองือแย ปาเก 41 2 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
9 นายอิสมาแอ หนุ๊ 40 2 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา

10 นายรอสากี บาซา 163 4 ท่าธง รามัน ยะลา
11 นายหะแว บาซา 66 4 ท่าธง รามัน ยะลา
12 นางสาวมาลินี สุโก๊ะ 13 4 เนินงาม รามัน ยะลา
13 นายแวหะรง ยีปาโล๊ะ 103/3 1 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
14 นายแวหะมะ แวมะมิง 32 8 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
15 นายสะการี หะมะ 56/2 9 ตะเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
16 นายมะสอเด็ง เจ๊ะเต๊ะ 36 9 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
17 นายนเซร์ อิราณี 95/1 7 ยะรม เบตง ยะลา
18 นายประเวศ ศรีวรวงศ์ 397 7 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
19 นายศิริชัย วงศ์ศรีเสลา 171 1 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
20 นางสาวนอรีย๊ะ คาเร็ง 11/9 2 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
21 นายอดือนัน หะยะ 88 6 แม่หวาด ธารโต ยะลา
22 นายสมควร ละลี 13 1 คีรีเขต ธารโต ยะลา
23 นางปทัยทิพย์ มาศจร 1/1 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
24 นางสาวตูแวเย๊าะ นิมอ 86 2 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
25 นายอาหะมะ หะยีมะเด็ง 53/2 2 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
26 นายหามะ สาเหาะ 41 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
27 นายอุสมาน กรือมอ 3/2 2 ละแอ ยะหา ยะลา
28 นายอับดุลซอมัด ปานาวา 49 5 ละแอ ยะหา ยะลา
29 นายแวละ มะยีดี 85/1 1 กาบัง กาบัง ยะลา
30 นายกดเดร์ จาเน๊าะ 36 4 กาบัง กาบัง ยะลา

ข้อมูลประมงอาสาที่ปฎิบัติงานร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดยะลา

ล าดับที่ ชื่อสกุล
ที่อยู่



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 นายจันทร์  บุญเรือง 158/1 3 ยะรม เบตง ยะลา
2 นายดือรานิง  ลาฮามะ 18 3 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
3 นายอุสมาน  เจ๊ะตา 2 3 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
4 นายเอมรอเฮง  แดเมาะ   5/1 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
5 นายอาบะ  ซาเมาะ 121/1 3 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
6 นายมะแอ  สอมะลี 19 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
7 นายอับดุลปาตะ  ยูโซะ 259 6 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
8 นายสูดิง  สาและ 138/2 3 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
9 นางเสาวณี  รูปแกะ 111 7 ธารโต ธารโต ยะลา

10 นายกอยา  หยีสาและ   28/2 3 ธารโต ธารโต ยะลา
11 นายส าราญ  อรุณรัตน์ 57/2 6 คีรีเขต ธารโต ยะลา
12 นายมะปอยี  โดละ 8 2 เกะรอ รามัน ยะลา
13 นายสายูตี  บราเฮง 44/1 2 อาซ่อง รามัน ยะลา
14 นายอาซูวาง  วานิ 103/5 4 ท่าธง รามัน ยะลา
15 นายการิง  แมกาจิ   15/3 4 กอตอตือระ รามัน ยะลา
16 นายหมัดลุลกี  กาฮง  16/2 4 กอตอตือระ รามัน ยะลา
17 นายฮาซัน  ลงบิน 53 3 กอตอตือระ รามัน ยะลา
18 นายใอนุดิน  อุเซ็งสะแต 24 3 ละแอ ยะหา ยะลา
19 นายมูฮ ามัดมุขตาร์  คาเร็ง 21/7 1 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
20 นายอับดุลเลาะ  มะนีหิยา 44 1 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
21 นายอะบีดิน  สะต า 65/1 5 กาบัง กาบัง ยะลา
22 นายอับดุลเลาะ  มูหามะสาเร็ง 45/3 2 กาบัง กาบัง ยะลา
23 นางสาวรอหะนี  สะมะแอปูเตะ 19/1 5 ล าใหม่ เมือง ยะลา
98 นายจารึก สุขาเขิน 38 4 หน้าถ้ า เมือง ยะลา
77 นายอ๊ะมัด หะมะ 28/10 12 สะเตงนอก เมือง ยะลา
26 นางธีรนุช แก้วเจริญ 10/1 2 ล าพะยา เมือง ยะลา
27 นายดือเระ เจ๊ะแซ 20/8 3 เปาะเส้ง เมือง ยะลา
28 นางเราะห์ ตาเซ๊ะ 111/3 2 ตาเซะ เมือง ยะลา
29 นายนิมะ เจ๊ะอูมา 38 1 ห้วยกระทิง เมือง ยะลา
30 นายฆอรอเฮง ดอฆอ 12/1 1 ปุโรง เมือง ยะลา

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

ข้อมูลประมงอาสาที่ปฎิบัติงานร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดยะลา



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 นายอับดุลเลาะหลิม  เสาะหมาน 108 5 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
2 นายปัญญา แซ่โง้ว 306 3 ถ  าทะลุ บันนังสตา ยะลา
3 น.ส.ต่วนมาเรียม ต่วนมูเต๊ะ 75/7 2 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
4 นายลีเปน เจะตีแม 56/2 5 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
5 นายอับดุลรอนิง เล๊ะนุ๊ 62/1 4 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
6 นายฮาฟิต สาเล๊ะ 84/2 2 ท่าธง รามัน ยะลา
7 นายดอเลาะ สาลิมิง 57/3 6 ท่าธง รามัน ยะลา
8 นายอับดุลเล๊าะ บอรอดอยา 44/1 2 วังพญา รามัน ยะลา
9 นางอาอีซะ ศุกรวรรณ 6 4 กาลอ รามัน ยะลา

10 น.ส.ยามีล๊ะ อาแด  5/1 4 บาลอ รามัน ยะลา
11 นายอาบีดีน มนูญทวี 40 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
12 นายอับดุลอาซิ เจ๊ะน๊ะ 10 5 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
13 นายมะรอมี หะยียะปาร์  16/2 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
14 นางวิมลศรี เสนาจักร 156 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
15 นายอับดุลฮากิม ค าเคลือ 47/4 3 ยะลา เมืองยะลา ยะลา
16 นายอดิศร สาและ 44 4 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
17 นายรอมือลี เจ๊ะโซะ 58/2 9 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
18 นายการิง อะไตย  29/1 2 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
19 นายอับดุลรอมาน หะรงค์ 132 2 ปะแต ยะหา ยะลา
20 นายมัสาดี มาแยปิแน 1/6 3 กาตอง ยะหา ยะลา
21 น.ส.ยาวาเฮ ลือแบลูวง 13 8 ยะหา ยะหา ยะลา
22 นายสุกรี รอยา 94/1 6 กาบัง กาบัง ยะลา
23 นายยาการียา  บากา 175 7 บาละ กาบัง ยะลา
24 นายเวียงชัย ทินสมัครพันธุ์ ๑๕๑ 1 ธารน  าทิพย์ เบตง ยะลา
25 นายวุฒิพงษ์ แซ่ซ่ัน 85/10 ๔ ธารน  าทิพย์ เบตง ยะลา
26 นายโอภาส  แซ่ฮะ ๑๒๓/๒ 1 ธารน  าทิพย์ เบตง ยะลา
27 นายชวลิต รังสฤษฎ์วีระโชติ 62 ๑ ธารน  าทิพย์ เบตง ยะลา
28 นายเมธี แซ่เซีย 69/1 2 คีรีเขต ธารโต ยะลา
29 นางญาดา  ไชยเอียด 13 4 คีรีเขต ธารโต ยะลา
30 นางน้อย  พรหมรังษี 42 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา

ข้อมูลประมงอาสาที่ปฎิบัติงานร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน ส านักงานประมงจังหวัดยะลา

ล าดับที่ ชื่อสกุล
ที่อยู่


