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ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน   
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1 3900600023733 นาย แวดิง แวกะแม
2 3900600264692 นาย อดุลย์ อูมา
3 3901000412900 นาง เจะซะมารอ เจ๊ะเตะ
4 3901000412951 นาย เซ็ง เจะอาลี
5 3940100003121 นาง แอเสาะ เจะสะนิ
6 3940100078962 นาง นินะ เสะอุเซ็ง
7 3940100106435 นาย เสะดอเล๊าะ เสะอุเซ็ง
8 3940100169216 นางสาว นิเปาะ กูโน
9 3940100345774 นาง รอกีเยาะ ยูโซะ
10 3940100354731 นางสาว แมะ เจะอาลี
11 3940100405157 นาย ดอเลาะ แยนา
12 3940200309958 นาย มะลี แมเดาะ
13 3940300001238 นาง แวตีเยาะ นิโมง
14 3940300001351 นาง แวรอปีเสาะ เจะยอ
15 3940300001424 นาง นิสง แปเฮาะอีเล
16 3940300001432 นาง นิรอปีเสาะ นิเลาะ
17 3940300001459 นาง เจะแย เจะเล๊าะ
18 3940300001572 นาง หม๊ะ นิเลาะ
19 3940300001653 นาง นิพอดี นิเลาะ
20 3940300001840 นาย นิมูดอ นิเซะ
21 3940300001912 นาง เจะมือลอ ดอเลาะ
22 3940300002030 นาง ตีเม๊าะ สาและ
23 3940300002358 นาย แวอาแซ มามะ
24 3940300002439 นาย นิมะ นิกูโน
25 3940300002528 นาง แวซง แวมามะ
26 3940300002625 นาย นิกูมะ นิดือมอง
27 3940300002633 นาง ตูแวบูงอ เสาะอุเซ็ง
28 3940300002773 นาง ตูแวมะลีเยาะ นิซา
29 3940300002781 นาง ตูแวมะสง นิซา

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
รายชื่อผู้สูงอายุ
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30 3940300002790 นาง ตูแวสมาคอ นิซา
31 3940300002889 นาย ตูแวซิปารีนอ นิซา
32 3940300002901 นาง ตูแวยีวอ นิซา
33 3940300003192 นางสาว แยนะ บากา
34 3940300003320 นาง เยาะ สาหะ
35 3940300003427 นาง บิเดาะ ดือราแม
36 3940300003567 นาง มีเนาะ เปาะซา
37 3940300003699 นางสาว เจะแวมะตีแวรีเยาะ เจะสนิ
38 3940300003745 นาย อับดุลเลาะ ดือราแม
39 3940300003753 นางสาว เจะมิเนาะ ดือราแม
40 3940300004172 นาง บิเดาะ มามะ
41 3940300004202 นาย ต่วนดาโอะ ต่วนปูเตะ
42 3940300004296 นางสาว บเิดาะ อาลี
43 3940300004300 นาง โมง อาลี
44 3940300004318 นาง รอกีเยาะ อาลี
45 3940300004415 นาง นิกูตง นิเลาะ
46 3940300004482 นาย สมัน แมเดาะ
47 3940300004504 นางสาว แมะนะ มามะ
48 3940300004521 นาง แมะแย มามะ
49 3940300004601 นาย ยูโซะ หะยีกาเจร์
50 3940300004661 นาย นิมะ นิกูโน
51 3940300004709 นาย เสะอุเซ็ง ตูแวปูเต๊ะ
52 3940300004776 นาง แมะเนาะ ดอเลาะ
53 3940300004792 นาง สลาเมาะ ดอเลาะ
54 3940300004806 นาง แมะเต๊ะ ดอเลาะ
55 3940300004814 นาง คอลีเยาะ ดอเลาะ
56 3940300004890 นาย นิโซะ นิแต
57 3940300004962 นาง เจะมีเนาะ มาลายา
58 3940300004971 นาง แมะนะ มาลายา
59 3940300005047 นาง เจะมีเนาะ หะยีสาเมาะ
60 3940300005209 นาย เปาะซู ยามา
61 3940300005217 นาง เจะเยาะ ยามา
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62 3940300005527 นาง นิเยาะ นิแว
63 3940300005594 นางสาว นิแอเสาะ สาเมาะ
64 3940300005691 นาย แวนิ แวหะมะ
65 3940300005756 นาง ตูแวมารู เซะดอเลาะ
66 3940300005772 นาง ตุแวแย เสะอาลี
67 3940300005853 นาย ไซดอามะ ไซดอูเซ็ง
68 3940300006027 นาย เซะดาคอ เซะอุเซ็ง
69 3940300006311 นาย เสะสะแม เสะอาลี
70 3940300006329 นาย เสะดอเลาะ เสะอาลี
71 3940300006337 นาง ตูแวยาเราะ ไซดอูเซ็ง
72 3940300006353 นาย เสะรอยะ เสะอุเซ็ง
73 3940300006493 นาง ซีเปาะ ดาโอะ
74 3940300006507 นาง ตูแวเยาะ เสะอุเซ็ง
75 3940300006531 นาย สมัน สาและ
76 3940300006655 นาง นิปากอ นิมะ
77 3940300006671 นาย นิมะ นิมะ
78 3940300006698 นาง แอเสาะ มามุ
79 3940300006876 นาง นิแย นิดือมอง
80 3940300006884 นางสาว นิเย๊าะ นิดือมอง
81 3940300006892 นาง นิมือลอ เสะอุเซ็ง
82 3940300006906 นาง นิแมะ นิมะ
83 3940300007007 นาง ต่วนแมะ นิโด
84 3940300007376 นาย ตูแวหามิ เสะอูเซ็ง
85 3940300007422 นางสาว นิแอเสาะ นิดือมอง
86 3940300007431 นาง นิกะนางอ นิดือมอง
87 3940300007457 นาย นิลี นิดือมอง
88 3940300007562 นาง แมะ แวแม
89 3940300007571 นาง แวมีแย แวแม
90 3940300007660 นางสาว บีเด๊าะ กูโน
91 3940300007775 นาง ตูแวงือยะ เสะบือราเฮง
92 3940300007813 นาย เสะปิ เสะอุเซ็ง
93 3940300007902 นาย เสะอุมา เสะอุเซ็ง
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94 3940300007929 นาง นิเยาะ เสะอาลี
95 3940300007953 นาย ตูแวดิง เสะอาลี
96 3940300007961 นาย เสะหะมะ เสะอาลี
97 3940300007996 นาง ต่วนมีเนาะ เสะอาลี
98 3940300008429 นาง แมะเมาะ บือราเฮง
99 3940300008437 นาง แมะเยาะ เจ๊ะเละ
100 3940300008682 นาง เจะแย แยนา
101 3940300008861 นาง กรือสง หะยีดือรามะ
102 3940300008917 นาย มามุ เจะนะ
103 3940300009042 นางสาว แอเสาะ โว๊ะ
104 3940300009280 นาง ลอมือเลาะ ลาเตะ
105 3940300009441 นาย อุมา บือราเฮง
106 3940300009581 นาย หามะ บือราเฮง
107 3940300009638 นาง มีเนาะ มีนา
108 3940300009727 นาง มีแย ดือเละ
109 3940300009859 นาย อาแซ ลาเต๊ะ
110 3940300010148 นาย นิแม นิตีมุง
111 3940300010156 นาย นิฮง นิตีมุง
112 3940300010229 นาย นิโซะ นิตีมุง
113 3940300010334 นาง กรือสง ดือเระ
114 3940300010504 นาง แมะสง เม๊าะหะมะ
115 3940300010512 นาง กูตง เม๊าะหะมะ
116 3940300010521 นาง บือลอ เม๊าะหะมะ
117 3940300010547 นาง นูรึนะ เสะอาลี
118 3940300010636 นาง ตูแวตอ เสะอุเซ็ง
119 3940300010822 นาย คาริม ตาเห
120 3940300010857 นาง ตูแวสนิ เสะอาลี
121 3940300010865 นาง ตูแวสีเปาะยะเย เสะอาลี
122 3940300010873 นาง ตูแวสีเปาะยะโฮ เสะอาลี
123 3940300010881 นาง ตูแวรอมือละ เสะอุเซ็ง
124 3940300011012 นาย เสะยาเซ็ง เสะดอเล๊าะ
125 3940300011314 นางสาว สลีปะ แนลี
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126 3940300011349 นาง มาซีเตาะ แนลี
127 3940300011403 นาง งีแย สะอะ
128 3940300011471 นาย เจ๊ะโซ๊ะ เจ๊ะอาแว
129 3940300011489 นาง เจ๊ะแอเสาะ หะยีกาเจร์
130 3940300011578 นางสาว จูแวมือลอ เสะอุเซ็ง
131 3940300011683 นาย เสะจิ เสะอุเซ็ง
132 3940300011781 นาง ตูแวหนอ เสะอุเซ็ง
133 3940300011811 นาง ตูแวบูงิง เสะอูเซ็ง
134 3940300011829 นางสาว ตูแวสง เสะอุเซ็ง
135 3940300011837 นาง ตูแวอาโละ เสะอุเซ็ง
136 3940300011845 นาย เสะบูกอรี เสะอุเซ็ง
137 3940300012001 นาย เสะกูนิง เสะอุเซ็ง
138 3940300012019 นาง สีตีบูงอ เสะอุเซ็ง
139 3940300012086 นาย เสะปี เสะอุเซ็ง
140 3940300012272 นาง นิแยรีเยาะ นิดือมอง
141 3940300012361 นาง ตูแวเยาะ ตูแวสูหลง
142 3940300012477 นาย มูดอ นิแม
143 3940300012582 นาย เจะฮารง เจะบราเฮง
144 3940300012591 นาง มะกรือสง เจะบราเฮง
145 3940300012671 นาง แวมีเนาะ เจะและ
146 3940300012809 นาง ปิเยาะ ยะยอ
147 3940300012817 นาย มะดาโอะ ยะยอ
148 3940300012965 นาง แมะปะ แซมา
149 3940300013074 นาง แมะสง สาและ
150 3940300013155 นาง เจะแย ดือราแม
151 3940300013252 นาย เสะอูเซ็ง เสะอาลี
152 3940300013333 นาง แมะเยาะ ยูโซะ
153 3940300013368 นาง มีเนาะ มามะ
154 3940300013619 นาย แวบือราเฮง ยูโซะ
155 3940300013643 นาง แวตีเมาะ ยูโซะ
156 3940300013660 นาง แวกะมาลอ แวจิ
157 3940300013775 นาย แวบีเดาะ แวจิ
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158 3940300013961 นางสาว บิเดาะ หะยีสาเมาะ
159 3940300014011 นาย อารง ดือราแม
160 3940300014186 นาย สมาแอ แวอาแซ
161 3940300014275 นาย มาหะ อาแว
162 3940300014411 นาง แมะแย อาบู
163 3940300014500 นาง แวเสาะ ดอเลาะ
164 3940300014607 นาง แวบีเดาะ แวอาแซ
165 3940300014682 นาย มานุ คาดี
166 3940300014739 นาย มะเระ ยูโซะ
167 3940300014780 นางสาว แยนะ อาแว
168 3940300014895 นาง แอเสาะ แวนุ
169 3940300014968 นาง ปิเยาะ แมเร๊าะ
170 3940300014976 นาย ดือราแม มามะ
171 3940300015212 นาง มือล๊ะ โซ๊ะตะโละ
172 3940300015361 นาย กาเดร์ แวหะมะ
173 3940300015476 นาง แวตีเม๊าะ แวหะมะ
174 3940300015506 นาย แวหะมะ แวหะมะ
175 3940300015581 นาง สีตีปาตีเมาะ ดามะ
176 3940300015620 นาย แวมามุ เจะอาลี
177 3940300015786 นาย เจะหะ เจะมะ
178 3940300015816 นาย แวสาเหาะ แวจิ
179 3940300015824 นาง แวบีเดาะ แวจิ
180 3940300015859 นาง ลีเมาะ สาและ
181 3940300015956 นาง เจะวอ แวหะมะ
182 3940300016014 นาง แยนะ แวหะมะ
183 3940300016065 นาง ลีเมาะ มามะ
184 3940300016111 นาง แวม๊ะ ดือเระ
185 3940300016227 นาง มารีแย แวกือจิ
186 3940300016294 นาง แวแยนะ มามะ
187 3940300016324 นาย ยะปา มามะ
188 3940300016332 นาง แวสปีเยาะ สามะ
189 3940300016472 นาย มามะ แมเราะ
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190 3940300016669 นาย มะแอ มะเซ็ง
191 3940300016677 นาย มะลีเป็ง มะเซ็ง
192 3940300016715 นาย แวแม ยูโซะ
193 3940300016723 นาง เจะลีเมาะ ยูโซะ
194 3940300016871 นาง บีเดาะ ยูโซะ
195 3940300016952 นาง เซาะ คาดี
196 3940300017011 นาง แมะเยาะ อุยง
197 3940300053416 นางสาว แมะซง มามะ
198 3940300084681 นาง แมะเยาะ เจะเตะ
199 3940300256911 นาย อูมา เจะเล็ง
200 3940300257909 นาย บือราเฮง สาหะ
201 3940300271138 นาย เสะบือราเฮง เสะบือราเฮง
202 3940300275656 นาย อาแซ สะมาแอ
203 3940300277675 นาง แซแมะ หะยีสาเมาะ
204 3940300279392 นาย สือรี สุหลง
205 3940300285295 นาง เจะรอเมาะ บือราเฮง
206 3940300299644 นางสาว รอมือละ กาแว
207 3940300305202 นางสาว แวหม๊ะ แวนาแว
208 3940300318991 นาย เจะมูดอ ไมแยนา
209 3940300320821 นาง มือแย ดือราแม
210 3940300338933 นาง เจ๊ะมือแย ดือราแม
211 3940300355340 นางสาว นิแย นิแต
212 3940300357253 นาง แวกือสง ดือราแม
213 3940300360025 นาย ดอเลาะ อาแว
214 3940300412203 นาง อาสียะ แวอาแซ
215 3940300416799 นาง ลีเยาะ ดอเลาะ
216 3940300429092 นาย รอนิง เจะหลง
217 3940300450318 นาง รอกีเยาะ สุหลง
218 3940300536956 นาย มามะ มามะ
219 3940400262751 นาง กูไซมะ สาเอะหะมะ
220 3940400322630 นาย อาบู อาบู
221 3940500045034 นาง คอลีเยาะ ตาฮา
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222 3940900080686 นางสาว ซีปะ ยะโกะ
223 3940900138005 นาง แมะนะ มามะ
224 3940900152601 นาย สาเหะอาลี ตูแวสุหลง
225 3940900165266 นาง กอตีเยาะ สาและ
226 3940900230891 นางสาว แวกรือซง แวนิ
227 3940900343423 นาย อับดุลเร๊าะมัน ตาเล๊ะ
228 3941000005131 นาง ตูแวบีเดาะ โต๊ะโซ๊ะ
229 3941000071550 นาง มีเนาะ แวหามะ
230 3941000147157 นาง สาเมาะ กูนา
231 3941000147181 นาย นิเซ็ง กูนา
232 3949900141811 นาย ไซยด์อุยุบ มุกดามนต์
233 3949900272508 นาง มะกรือสง ยูโซะ
234 3950100256569 นาง วาหม๊ะ ดีเยาะ
235 3950100396107 นาย ดอเล๊าะ สาอะ
236 3950400049089 นาย อิสมาแอ กูเตะ
237 3950400082442 นาง แมะซง แอนแตสิหลง
238 3950600364646 นาย มะแอ ดือราแม
239 3961000115646 นางสาว สาเหะสิเปาะกามารีเย๊าะ สา
240 3961100249288 นาง มีเนาะ สามะ
241 3961200144411 นาย ซําซูเด็ง บินอาแว
242 3969800068429 นาย เสะยูโซะ เสะอุเซ็ง
243 3969800079480 นาง สิเป๊าะฮามีด๊ะ สาเหะอุเซ็ง
244 3969900203417 นาย สาเหะอาดา สาเหะอามัด
245 5940300002184 นาย เซะอาลุ เซะบือราเฮง
246 5940399003536 นาง นิสง นิแฮ
247 5940399003617 นาย เสะสตาเม็ง เสะดอเล๊าะ
248 5940399006616 นาง ฮามิเนาะ โต๊ะเซ็ง
249 5940900005389 นาง เจะเดาะ แวมะมิง
250 5961000016598 นาย เซะโวะ สาแมง


