
 
ประกาศอําเภอรามัน 

เรื่อง  การขึน้บัญชีรายชื่อบคุคลที่ทาํหนา้ที่เปน็ผู้ไกลเ่กลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 
********************************************* 

 

ตามประกาศอําเภอรามัน  เรื่องการรับสมัครบุคคลท่ีทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง   ลงวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓    ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๓   และอําเภอได้รวบรวมรายชื่อเสนอให้
คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว   นั้น 

 

 คณะกรรมการจังหวัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่
นายอําเภอเสนอแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๙   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   อาศัยอํานาจตามกฏกระทรวง
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.๒๕๕๓   ข้อ  ๕   นายอําเภอจึงประกาศ
บัญชีรายช่ือบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

  
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ที่อยู่ หมายเหต ุ

๑ นายการิม                   บาระตายา ๕๖ ๖/๒  ม.๑  ต.บาโงย  
๒ นายซัยนับ                  ฮะโมะ ๓๖ ๕๒/๓  ม.๓   ต.เนินงาม  
๓ นายฐานะศักด์ิ              อาลี ๔๘ ๑๐๙  ม.๒     ต.กาลูปัง  
๔ นายดานียา                 อับดุลเส๊าะ ๕๓ ๑๙/๑  ม.๔    ต.กอตอตือร๊ะ  
๕ นายตอลา                   อาแด ๓๖ ๑/๓   ม.๖    ต.บาลอ  
๖ นายปลอด                  เตโช ๖๑ ๑๐๙/๔  ม.๕   ต.ท่าธง  
๗ นายมะ                     สามะแม ๖๑ ๒๔   ถ.กําปงบูเก๊ะ  ต.โกตาบารู  
๘ นายมะดามิง               สาและเร๊ะ ๕๗ ๓๕/๒   ม.๑  ต.จะกว๊ะ  
๙ นายมะสารี                นิหะ ๔๓  ๖๙  ม.๕   ต.เกะรอ  
๑๐ นายมาหะมะคูซะรี        ซิลากง ๔๕ ๘๐   ม.๓    ต.บือมัง  
๑๑ นายมือเส๊าะ               หะนะกาแม ๕๑ ๑๒/๓  ม.๔   ต.กาลอ  
๑๒ นายมูดอ                   สาและ ๖๓ ๕๗/๑    ม.๗   ต.เกะรอ  
๑๓ นายมูฮํามัด                โต๊ะมะแซ ๔๕ ๓  ม.๓    ต.อาซ่อง  
๑๔ นายมัคตา                 แวหะมะ ๔๑ ๓๓/๕  ม.๑   ต.ท่าธง  



-๒-           

                   

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ที่อยู่ หมายเหต ุ

๑๕ นายยะยา     ดิงพะแน ๕๑ ๒๘/๑  ม.๒  ต.กาลอ  
๑๖ นายยา     ดอสามะ ๕๖ ๓๗/๑  ม.๑  ต.กาลอ  
๑๗ นายยาส๊ะ    ดอละ ๕๙ ๑๘/๒ ม.๖    ต.จะกว๊ะ  
๑๘ นายยูโซะ    สะมาแอ ๔๓ ๗  ม.๒    ต.บาโงย  
๑๙ นายแวยูโซ๊ะ    ลาโฮยา ๖๐ ๕๗   ม.๑    ต.วังพญา  
๒๐ นายศักกุรรอวี   มะทา ๔๒ ๕๒/๕  ม.๓   ต.เนินงาม  
๒๑ นายสะมะแอ     เก็งมะลาพี ๔๗ ๕๕ ม.๑  ต.ท่าธง  
๒๒ นายหะยีอวอาแซ    กาโฮง ๕๐ ๕/๓   ม.๓  ต.กอตอตือร๊ะ  
๒๓ นายหามะ          อาบูเล๊ะ ๖๓  ๔๗ ม.๕   ต.กอตอตือร๊ะ  
๒๔ นายอาแซ          กะดะแซ ๔๓ ๒๐/๒  ม.๔    ต.อาซ่อง  
๒๕ นายอาแซ           เจ๊ะมะ ๔๒ ๔๕   ม.๑   ต.กาลูปัง  
๒๖ นายอาแซ        มะสาและ ๔๗ ๘๘  ม.๒     ต.กอตอตือร๊ะ  
๒๗ นายอาซิ             มะเสาะ ๕๙ ๗  ม.๓      ต.บาโงย  
๒๘ นายอาซิ           แวดะซง ๖๖ ๖๗/๑    ม.๒  ต.ท่าธง  
๒๙ นายอาหามะ        สาและ ๔๑ ๘๔  ม.๑    ต.กาลูปัง  
๓๐ นายอาหะมะยาโดรูดิน     ลอตง ๔๘ ๑๐๖/๒   ม.๓   ต.เกะรอ  
๓๑ นายอิบรอเฮ็ม           สาแม็ง ๕๔ ๒๖/๕  ม.๗    ต.ท่าธง  
๓๒ นายอับดุลตาเละ    ฮะมะ ๖๒ ๘/๒   ม.๓    ต.จะกว๊ะ  
๓๓ นายอับดุลตอเละ       แวบือซา ๓๕ ๑๒/๕  ม.๔    ต.อาซ่อง  
๓๔ นายอับดุลเราะมาน    ดอเลาะ ๔๓ ๓๔/๕  ม.๔    ต.บาโงย  
๓๕ นายอับดุลเลาะแม      ประดู่ ๕๐ ๑๒/๔    ม.๔    ต.จะกว๊ะ  
๓๖ นายอับดุลลาเตะ       คาราเม็ง ๔๖ ๕๔  ม.๔       ต.บาโงย  
๓๗ นายอับดุลอายิ     มะสีสะ ๔๙ ๖๑/๑ ม.๒     ต.จะกว๊ะ  

 

   ประกาศ   ณ   วันที่   ๕    เดอืน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                                                                            (นายบุญไทย  กาฬศิริ) 
                                                                                 นายอําเภอรามัน 
                                                                 ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ           
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