
 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือสงเคราะห์รถรับส่งนักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส  

และอาศัยอยู่ห่างไกลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกียร์ 
                                                             . 

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกอบ
กับคณะกรรมการช่วยเหลือของ อบต.เกียร์ ได้เห็นชอบให้มีรถรับส่งนักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส และ
อาศัยอยู่ห่างไกลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกียร์ ทั้งนี้ได้ตั้ง
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว อีกทั้งอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่กระท าได้ จึงขอประกาศโดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู จ านวน 29 คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ด.ญ.ปทิตตา  ไชยมณี 1968700047953 116 ม.4 ต.เกียร ์  
2 ด.ช.วีรศักด์  เบ็ญก้อหลี 1968700047848 123 ม.4 ต.เกียร ์  
3 ด.ช.วีรัด  ยะโก๊ะ 1969900947401 129 ม.4 ต.เกียร ์  
4 ด.ญ.นินูรอาอีเซาะห์  นิเดร์ 1968700048500 80/1 ม.2 ต.เกียร ์  
5 ด.ญ.กัสมีฮา  ซีแน 1968700049204 140 ม.2 ต.เกียร ์  
6 ด.ญ.อามานี  สากี 1968700049565 98 ม.4 ต.เกียร ์  
7 ด.ช.อัลดาฮา  เจ๊ะอูมา 1968700048704 90/9 ม.2 ต.เกียร ์  
8 ด.ญ.นูรูอินอาม  หามะ 1968700048941 91/ ม.2 ต.เกียร ์  
9 ด.ญ.นูรซัลม ี ลือบาน๊ะ 1968700049166 130/1 ม.4 ต.เกียร ์  

10 ด.ช.อับดุลรอมาน  จะมะจี 1968700050491 126 ม.4 ต.เกียร ์  
11 ด.ช.อัสรัน  บือซา 1968700049387 101/1 ม.4 ต.เกียร ์  
12 ด.ญ.นูร์ฮีดายะห์  สะด ี 1968700049816 80/3 ม.2 ต.เกียร ์  
13 ด.ช.อิชฟาค  สมาแห 1940400235633 70/5 ม.2 ต.เกียร ์  
14 ด.ญ.นริศรา  หมัดอาหลี 1968700049051 121 ม.4 ต.เกียร ์  
15 ด.ญ.อานิสซา  ยิปราโซ 1968700048844 70/4 ม.2 ต.เกียร์  
16 ด.ญ.อาวาตีส  ปะจูศาลี 1968600083893 136/1 ม.4 ต.เกียร ์  
17 ด.ญ.โนรฟาเดีย  สากีกา 1968700050059 100/1 ม.2 ต.เกียร ์  
18 ด.ญ.นูรมี  ขอเดร์ 1969800595732 67/1 ม.2 ต.เกียร ์  
19 ด.ช.มูฮ าหมัดอัสรี  ยูนุ 1968700049093 93/7 ม.2 ต.เกียร ์  
20 ด.ช.มูฮ าหมัดริดวัน  บินฮาแว 1969800597174 137 ม.4 ต.เกียร ์  
21 ด.ช.ชามิล  สูหลง 1968700050377 80/11 ม.2 ต.เกียร์  



22 ด.ญ.รูวายดา  สูหลง 1968700049425 80/11 ม.2 ต.เกียร ์  
23 ด.ญ.อาฟีนี  มูซอ 1968700049263 150 ม.4 ต.เกียร ์  
24 ด.ญ.นินูอัสฟา  นิเดร์ 1968700051209 80/1 ม.2 ต.เกียร์  
25 ด.ญ.ดาริน  เซดมหมัด 1968700050938 138/6 ม.4 ต.เกียร ์  
26 ด.ญ.ฟาตีมา  ยูโซ๊ะ 1969800580832 80/15 ม.2 ต.เกียร ์  
27 ด.ญ.วาฟะฮ์  แมเฮาะอีเล 1940400240653 80/10 ม.2 ต.เกียร ์  
28 ด.ญ.โนร์ซูฮาดา  มะสาแม 1969901017025 67 ม.2 ต.เกียร ์  
29 ด.ช.อับดุลรอฮมาน  มะยี 1968700051047 133/1 ม.2 ต.เกียร ์  
 
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท จ านวน 46 คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ด.ช.อาลียะ  สือนิ 1968700052441 91/7 ม.1 ต.เกียร์   
2 ด.ช.ฮ าหมัดฟาอิส  ดือราแม 1969800585061 11 ม.1 ต เกียร์  
3 ด.ช.ฮ าหมัดสัฟวัน สตาปอ 1968700048097 61/1 ม.1 ต เกียร์  
4 ด.ช.มูฮ าหมัดฟาอิฟ  อาแวโซะ 1968700048992 48/1 ม.1 ต เกียร์  
5 ด.ช.มูฮ าหมัดซารีฟ  เซ็งมิง 1968700048976 61/1 ม.1 ต เกียร์  
6 ด.ช.กฤษติยะ  สงสิงห์ 1968700050172 166/2  ม.1 ต. เกียร์  
7 ด.ช.อาฟีรัน  อาลี 1103500151733 80/1 ม.1 ต เกียร์  
8 ด.ช.ศุภนัต  ละอองรัตน์ 1968700050962 49/1  ม.1 ต เกียร์  
9 ด.ช.อัฟฎอน  ลอแม 1968700050709 3  ม.1 ต เกียร์  

10 ด.ญ.พิชญาภัชน ์ มะดิง 1968700049794 27   ม.1 ต เกียร์  
11 ด.ญ.นัสริน  เจ๊ะโก๊ะ 1969800616772 94 ม.1 ต เกียร์  
12 ด.ญ.อาศีละห์  สะมะแอ 1968700048348 92 ม.1 ต เกียร์  
13 ด.ญ.อานานุรอัสมา  อาแวเลาะห์ 1969800612661 94/2 ม.1 ต.เกียร์  
14 ด.ญ.อามานี  การียา 1969800586571 137/1 ม.3 ต.เกียร์  
15 ด.ช.นัสริน  ยูโซ๊ะ 1909701248619 32/3 ม.3 ต.เกียร์  
16 ด.ช.วีรบุรุษ  ยะโก๊ะ 1968700047996 141 ม.3 ต.เกียร์  
17 ด.ช.มูฮ าหมัดอีรฟาน  มานุ 1969901005159 5/2 ม.3 ต.เกียร์  
18 ด.ช.อัฟรีน  ตาเละ 1968700052680 96/3 ม.3 ต.เกียร์  
19 ด.ช.อิลยาส  สาและ 1969800604952 132 ม.3 ต.เกียร์  
20 ด.ช.ซัยฟุดดีน  หะยีเปาะแต 1968700049034 2/1 ม.3 ต.เกียร์  
21 ด.ช.มูฮัมหมัดอีฟรัน  วิชา 1969800595741 10/2 ม.3 ต.เกียร์  
22 ด.ช.วลิดาณ  มะนอ 1968700051080 105/2 ม.3 ต.เกียร์  
23 ด.ช.อันดาลีฟ  เจ๊ะโซ๊ะ 1968700050661 28/4 ม.3 ต.เกียร์  
24 ด.ช.วัณอัสร ี ดาโอ๊ะ 1968700050806 428 ม.3 ต เกียร์  
25 ด.ช.มูฮ าหมัดซารีฟ  โตะตาหยง 1968700050369 31/5 ม.3 ต.เกียร์  
26 ด.ช.อาเดล  บินยะโกะ 1968700052361 52/2 ม.3 ต.เกียร์  
27 ด.ญ.นูรอัยรีน  แฉะ 1968700052116 37/3 ม.3 ต.เกียร์  
28 ด.ญ.ฟาฮาดา  เจ๊ะมามะ 1968700050610 101/2 ม.3 ต.เกียร์  



29 ด.ญ.สุพิชญา  วามะ 1969800585508 52/5 ม.3 ต.เกียร์  
30 ด.ญ.นูรดีนี  เจ๊ะตือเงาะ 1969800582169 92/2 ม.3 ต.เกียร์  
31 ด.ญ.ซูณีสา  อาแว 1969800594230 32/1 ม.3 ต.เกียร์  
32 ด.ญ.ปาตีเมาะ  สาและ 1968700049735 132 ม.3 ต.เกียร์  
33 ด.ญ.อัยรดา  เจ๊ะดือเลาะ 1969800603913 107 ม.3 ต.เกียร์  
34 ด.ญ.ฟัดวา  มือลี 1968700052612 108/2 ม.3 ต.เกียร์  
35 ด.ญ.นูรฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ 1968700051136 13/7 ม.3 ต.เกียร์  
36 ด.ญ.นูรีดา  สุหลง 1968700051217 23/2 ม.3 ต.เกียร์  
37 ด.ช.ลุกมาน  มามะ 1969800604961 49/3 ม.3 ต. เกียร์  
38 ด.ช.มูตากัลป์ลีมัน  สือน ิ 1969800603735 49/1 ม.3 ต.เกียร์  
39 ด.ช.เนาฟาล  แวเด็ง 1968700049409 43  ม.3 ต.เกียร์  
40 ด.ช.อัฟฟาฟ  สอรี 1961200217322 43/2 ม.3 ต.เกียร์  
41 ด.ช.พีเค  ยะปา 1960900059681 99/2 ม.3 ต.เกียร์  
42 ด.ช.มูฮัมหมัดฟารุส  เจ๊ะดือราแม 1968700048062 46 ม.3 ต.เกียร์  
43 ด.ช.นาซือรี  ยูโซ๊ะ 1100401783992 32/2 ม.3 ต.เกียร์  
44 ด.ญ.เดียนา  สแลแม 1968700049344 74/1 ม.3 ต.เกียร์  
45 ด.ญ.อันวารี  ลีมิง 1968700049581 51/4 ม.3 ต.เกียร์  
46 ด.ญ.ตัสนิม  สากีกา 1968700050831 58/1 ม.3 ต.เกียร์  
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  28  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

     
                     (ลงชื่อ)............................................... 
                                   ( นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล ) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


