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๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ตามที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัด รวม ๓๕ จังหวัด และมีประกาศรายชื่อเพิ่มเติม
เป็นลําดับแล้ว นั้น
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดดังกล่าว ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยจึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัด ที่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ประชุ ม อิห ม่ า มประจํ า มัส ยิ ด ในจั ง หวั ด นั้น เพื่อ คั ด เลือ กกรรมการอิ สลามประจํ า จั งหวั ด เมื่ อ วั น ที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห าร
องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ผลปรากฏว่าผู้มีร ายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับคัด เลือกเป็น กรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และมีกรรมการได้รับเลือก
เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่ มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายอัสนาวี มุคุระ

ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

(๒) นายก้าแหมน ลูกเหล็ม

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

(๓) นายกอเดช ผิวดี

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

(๔) นายเจ๊ะฮาหลี คมขํา

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

(๕) นายอาสัน กิ่งเล็ก

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

(๖) นายอุสัน สันหะกิจ

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

(๗) นายสุนทร สีหมุ่น

เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

(๘) นายฉลาด ดําดี

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

(๙) นายชาญวุฒิ บุตรสมัน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง
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(๑๐) นายดนหล้า พยายาม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๑) นายดนหร้อหมาน นักคา กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๒) นายเดช ช่างเรือ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๓) นายณรงค์ เกาะกลาง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๔) นายธนาศักดิ์ แดงหนํา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๕) นายธัญญา เหล่ชาย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๖) นายแบ้ คล่องแคล่ว
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๗) นายม่าหนาบ ซื่อตรง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๘) นายวรรลภ กุลมาศ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๑๙) นายวิทยากร ลูกหยี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๐) นายว้าเหตุ มารยา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๑) นายเวียง จิงู
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๒) นายศักดิ์ชัย ภักดี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๓) นายศราวุฒิ แข็งแรง
(๒๔) นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๕) นายสามารถ ขยันการ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๖) นายส้อแหล้ จงรักษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๗) นายส้าหาก ควนใต้
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๘) นายห้าหรน บุญชู
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๒๙) นายอดุลย์ ผิวดี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่
(๓๐) นายฮาแชม เย็บปัก
๒. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า กรุ ง เทพมหานคร มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายอรุณ บุญชม
ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
(๒) นายมานิต ทองแสง
รองประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
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นายวิศรุต เลาะวิถี
นายวีระพล อารวรรณ
นายอารี วงศ์บุญเกิด
นายอับดุลเราะห์มาน เยนา
นายอับดุลเลาะ หนุ่มสุข
นายอรุณ บุญมาเลิศ
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง
นายกอเซ็ม มั่นคง
นายเจริญ โต๊ะมางี
นายมานัดร ป้อมขุนพรม
นายชัช หะซาเล็ม
นายชาตรี แอนดาริส
นายทวิช อารียะกิจโกศล
นายทองคํา มะหะหมัด
นายธีระวุฒิ มูฮําหมัด
นายไพศาล เต็งหิรัญ
นายบุญล้อม สาตและ
นายประสิทธิ์ เจริญผล
นายมนตรี หนูมา
นายวินัย ดะห์ลัน
นายวินัย สะมะอุน
นายวัชรชัย เสนีวงศ์
นายวิบูลย์ มุขตารี
นายสมัย เจริญช่าง
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รองประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
รองประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
รองประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
รองประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
รองประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
รองประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
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(๒๗) นายสวาท มูฮําหมัดเย็ง กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
(๒๘) นายเสน่ห์ ลังเด๋ง
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
(๒๙) นายอาลี กองเป็ง
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
(๓๐) นายอําพน นะมิ
กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
๓. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๑๕ คน
(๑) นายลิขิต ปาทาน
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๒) นายไชยา สกุลชาห์
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๓) นายเด่นพงศ์ ศรีสนิทวงศ์ รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๔) นายอะซีมูลา ปาทาน
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๕) นายอํานวย ยาและ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๖) นายอุมาชคาน โคเกเคล เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๗) นายดุนเสต เสต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๘) นายนลูลา ปาทาน
(๙) นายโนมาน ปาทาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๑๐) นายวิชัย อัมพรทอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๑๑) นายวิเชียร พาริก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๑๒) นายศักดา ประชา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๑๓) นายอดุลย์ สมวงษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
(๑๔) นายอํานาจ มาลีกุล
(๑๕) นายอยู่นาคาน ประธาน กรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรี
๔. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๒๕ คน
(๑) นายอรุณ อีซอ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา
(๒) นายประเสริฐ ดิเจริญ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา
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(๓) นายสงวน โซ๊ะเฮง

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๔) นายอิมรอน ซําสุรีย์

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๕) นายอีซา มิตรมานะ

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๖) นายบดินทร์ มูเนาวาเราะห์ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา
(๗) นายจารึก เซ็นเจริญ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๘) นายถนัด สิทธิการ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๙) นายปรีชา มะหะมาน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๐) นายปรีชา สมาน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๑) นายมนชัย โซ๊ะเฮง

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๒) นายมั่นนาน ดาราฉาย

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๓) นายวิโรจน์ สะและหมัด

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๔) นายวีระ มัดดียะห์

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๕) นายสมาน แย้มอุทัย

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๖) นายสมนึก เจ๊ะหมัด

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๗) นายสมนึก บินอิสหาก

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๘) นายสมศักดิ์ อับดุลเลาะห์

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๙) นายสมหวัง บินหะซัน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๒๐) นายสุเทพ การะพิทักษ์

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๒๑) นายสินน้ําใจ กําแพงเพ็ชร์ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา
(๒๒) นายอาบีดิน สะและหมัด

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๒๓) นายอุดม ฮีมวิเศษ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๒๔) นายอุสมาน อาดัม

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๒๕) นายอับดุลคะมาน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

ไตรเจริญวาณิชย์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๕. คณะกรรมการอิ สลามประจําจัง หวัด ชลบุรี มี กรรมการอิสลามประจําจั งหวั ด จํ านวน
๒๑ คน
(๑) นายสมหวัง ขําหลี

ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๒) นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๓) นายชาลี ตอฮา

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๔) นายสมาน แจ่มสว่าง

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๕) นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี
(๖) นายธนาภิวัฒน์ ขําวิไล

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๗) นายนรินทร์ กาญจนะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๘) นายประสิทธิ์ หวังเกษม

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๙) นายพนัส เวชชนะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๐) นายฟารุด ซาฟีอี

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๑) นายรอมัด แสงมาน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๒) นายสงบ โซ๊ะเฮง

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๓) นายสมเจตน์ หะซัน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๔) นายสมเดช โดยประเสริฐ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๕) นายสมหวัง มานะชูพงศ์

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๖) นายสุวัฒน์ กูบกระบี่

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๗) นายสุรชัย วงศ์สมัน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๘) นายเสรี มะห์มูดี้

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๑๙) นายสุมาน สุไลมาน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๒๐) นายอานัศ บินยามัน

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

(๒๑) นายอารุณ วุสกรี

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชลบุรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๖. คณะกรรมการอิสลามประจําจัง หวัด ชุ มพร มีกรรมการอิสลามประจํ าจังหวัด จํานวน
๑๓ คน
(๑) นายยาซิน นรินทร
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๒) นายพิษณุ ศรีสอาด
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๓) นายฮาโรล แสงศรี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๔) นายนริศ สิทธิการุณย์
เลขานุการกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๕) นายเกรียงศักดิ์ มิตรเจริญ
(๖) นายดุลสลาม ยุมาดีน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๗) นายเดชา นรินทร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๘) นายยูซบ แสงศรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๙) นายเรืองเดช เลาะหนับ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๑๐) นายสและ ชื่นชม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๑๑) นายวิเชียร ชื่นชม
(๑๒) นายสว่าง โดยเจริญ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
(๑๓) นายสมศักดิ์ เลาะหริ่ม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชุมพร
๗. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน
๑๕ คน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

นายราชัน รุจิพรรณ
นายดาวุฒิ อนุรักษ์
นายสมจิต มุณีกร
ด.ต.ทัศน์ ดํารงค์เมือง

ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเชียงราย
(๕) ว่าที่ ร.ต.ประภาส พรหมเทศ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
(๖) นายวัฒนา เตจ๊ะวันดี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
(๗) นายชววัฒน์ จันทร์หอมสกุล กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๘) นายชัชวาลย์ รุจิพรรณ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
(๙) นายสมพงษ์ สมภักดี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
(๑๐) นายกริยา จันทร์ศรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
(๑๑) นายสุรศักดิ์ คําเมือง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
(๑๒) นายรัชพล ศรีธรรม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
(๑๓) นายนิตย์ นานา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
(๑๔) นายอภิชัย คาน
(๑๕) นายวิเชียร สิริสิทธิวงษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงราย
๘. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๑๔ คน
(๑) นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๒) นายเจริญ ใบนานา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๓) นายยงยุทธ ยาณะ
(๔) นายอนันต์ ปัญญาวีร์
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๕) นายอิศรา นานาวิชิต
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๖) นายณัฐกิตต์ ทาเป็ง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๗) นายเดชา ยิ่งรักสกุลชัย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๘) นายนิรันดร์ บินประทาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๙) นายศุภมิตร ฟูอนันต์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๑๐) น.ท. สมคิด ลัทธิศักดิ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๑๑) นายสว่างวงค์ บริจินดากุล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๑๒) นายสุชาติ เศรษฐมาลินี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๑๓) นายมหาอ๊อสอารีย์ ศรีชะนะ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
(๑๔) นายอาทิตย์ มาตระกูล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๙. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายหนอด ตู้ดํา
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๒) นายทวี ปรังพันธ์
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๓) นายสุอีน สูบเด็น
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๔) นายอะหมัด ก้อเด็ม
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๕) นายศักดิ์กริยา สองสา
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๖) นายกะหนี ซาซา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๗) นายเกียร ปรังเจะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๘) นายเกริก หลงเก็ม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๙) นายเกษม อับดุลกะเดช
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๐) นายจํารัส บิลลาติฟ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๑) นายเจ๊ะอําด๊ะ สง่าบ้านโคก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๒) นายฉาย ศรีธัญญแก้ว
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๓) นายดิหนัน บาหยัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๔) นายบุญเสน สรรเพชร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๕) นายประเสริฐ เต้งชู
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๖) นายวิชัย เอ็มเอ็ม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๗) นายวีระ เจริญฤทธิ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๘) นายศรีเจริญ บูรณจันทร์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๑๙) นายสมาน ลิประพันธ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๒๐) นายสวัสดิ์ หัวแท้
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๒๑) นายสุคาร อะเส็ม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๒๒) นายสุนันท์ ยอมใหญ่
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๒๓) นายสุริยา หมั่นทวี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
(๒๔) นายหรอเฉด เอียดตรง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(๒๕) นายหลีม ไมสู
(๒๖) นายหมัดมัดโอเสด อะกุนยาดา
(๒๗) นายอะหลี หลงเอ
(๒๘) นายอุหมาก ปูเงิน
(๒๙) นายอํานวย สุหรน
(๓๐) นายอับดุลฮาลีม ไขสระ
๑๐. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๑) นายสมาน อาดัม
(๒) นายมานัส วรรณิกาพก

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรัง
มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑๕ คน
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดตราด
(๓) นายนคร มิตรธรรมณะ
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดตราด
(๔) นายสุชาติ ถนอมวงษ์
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดตราด
(๕) นายสมชาย โมหะหมัดตาเฮด
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดตราด
(๖) นายซัน มัดรอ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๗) นายนรินทร์ ภูมิมาโนช
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๘) นายบุญส่ง ทิศา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๙) นายมูฮําหมัด มะตัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๑๐) นายวิชัย ถนอมวงษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๑๑) นายวาฮับ มะตัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๑๒) นายเสงี่ยม ปานํา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๑๓) นายหมัด ดอฟีรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๑๔) นายอาลี วงศ์สมัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
(๑๕) นายอิสมาแอล อาดัม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราด
๑๑. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑๑ คน
(๑) นายดํารง กะลําคาร
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
(๒) นายทวีศักดิ์ อัสมิมานะ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๓) นายพงษ์สวัสดิ์ ทองประวิทย์ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
(๔) นายทองสุข คําภีระ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
(๕) นายมันซูรคาน คานมงคล กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
(๖) นายรุ่งศักดิ์ อัสมิมานะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
(๗) นายและ เละเซ็น
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
(๘) นายสกุล นาเงิน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
(๙) นายสมจิต รุ่งจํารัสรัศมี
(๑๐) นายอดุลย์ เมฆหมอก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
(๑๑) นายเอกชัย เนติภูมิกุล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตาก
๑๒. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด นครนายก มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๒๑ คน
(๑) นายอับบาส อุตสาหะ ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๒) นายสมบูรณ์ เลาะ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๓) นายไสว สมาน
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๔) นายสมาน หวังสวัสดิ์ รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๕) นายสมศักดิ์ แบรอมาน รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๖) นายธานี พ่วงชู
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๗) นายดารุส ยีดํา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๘) นายมุเลาะ งันเปลี่ยน กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๙) นายมูมัด มั่นคง
(๑๐) นายมูฮําหมัด อุสาหะ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๑๑) นายเมธา วาริทสุนทร กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๑๒) นายยูซบ เนียเซ็น
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๑๓) นายยูซบ พุ่มพวง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๑๔) นายสมาแอน อะณี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง
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(๑๕) นายสมหวัง ม่วงมั่น
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๑๖) นายสมพงษ์ ไวยสุภี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๑๗) นายองุ่น อนุกูล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๑๘) นายอดิศักดิ์ สะเล็ม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๑๙) นายอเนก รอมาลี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๒๐) นายอะหมัด ขําประดิษฐ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครนายก
(๒๑) นายฮูเซ็น ซันและห์
๑๓. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธ รรมราช มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายเอกชัย ดารากัย
ประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) นายกรียา กิจจารักษ์
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) นายเกาะเดช สัมฤทธิ์
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองประธานกรรมการอิสลาม
(๔) นายเฉม เพอสะและ
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๕) นายณรงค์ ใบระหมาน
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๖) นายสะมะแอ กายแก้ว
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๗) นายกะแม๊น ยุทธกาศ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๘) นายเจะหมีด โต๊ะมะสะหัด กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๙) นายฉอ เหมหมัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๐) นายณัฐกรณ์ ไชยเภท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง
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(๑๑) นายดลหล่อ จันทรอุทัย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๒) นายดรหมาน รับไทรทอง กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๓) นายด่อระหมาน โต๊ะเตบ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๔) นายตะผา หมิดหวัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๕) นายประเสริฐ สันองค์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๖) นายปราโมทย์ มะหมัด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๗) นายมิเดน อะหลี
(๑๘) นายมะเสน เขตนคร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๙) นายสะมะแอล นิยมเดชา กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๐) นายสุกรี ชายคีรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๑) นายสําราญ หมัดดะอี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๒) นายสุชาติ แสงวิมาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๓) นายสุบรรณ์ ใบระหมาน กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๔) นายยุโสบ คําวิจิตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๕) นายอําร็อน ประเสริฐดํา กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๖) นายอาหมาด สมวงศ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๗) นายอรุณ เยี่ยงคุณเชาว์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๘) นายอุเสน รักหมู่มาศ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒๙) นายอุเสน โต๊ะยะเล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓๐) นายอุเสน อนันทขาล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ าจั ง หวัด นครสวรรค์ มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ าจั ง หวั ด
จํานวน ๑๑ คน
(๑) นายอุสมาน งามสมชาติ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
(๒) นายกมล หนุ่มรักชาติ
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนครสวรรค์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนครสวรรค์
(๔) นายครรชิต หนุ่มรักชาติ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
(๕) นายดนัย ปรีชาพืช
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
(๖) นายเบิ้ม ปาทาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
(๗) นายพิภู นิมะพันธ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
(๘) นายวิเชียร เตือนจิตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
(๙) นายสมนึก ส่องแก้ว
(๑๐) นายหมุด วารีเจริญ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
(๑๑) นายอนุศักดิ์ โพธิ์เดชากุล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครสวรรค์
๑๕. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด นนทบุ รี มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๒๑ คน
(๑) นายอรุณ วันแอเลาะ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๒) นายตายูดิน ลาตีฟี
(๓) นายอนันต์ วันแอเลาะ
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนนทบุรี
(๔) นายการีม รามบุตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๕) นายชัยรัตน์ ดีขัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๖) นายดาวุธ เลาะลาเมาะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๗) นายประเสริฐ อยู่เจริญ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๘) นายพจน์ แสงมาน
(๙) นายมีชัย เจริญสุขวิทยา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๐) นายมูฮําหมัดนูร และซัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๑) นายรับบี อาราเบีย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๒) นายวินัย เชื้อดี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
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(๑๓) นายสนั่น มิสกิจ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๔) นายสักรินทร์ สายฟ้า
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๕) นายสุมน กีโซ๊ะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๖) นายวันชัย ระดิ่งหิน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๗) นายสุธีรัช มนัสวกุล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๘) นายสมนึก สันประเสริฐ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๑๙) นายสมาน ซาเฮาะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๒๐) นายสมสุข แสงสว่าง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
(๒๑) นายฮานาฟี มะทอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
๑๖. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด นราธิ ว าส มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
รองประธานกรรมการอิสลาม
(๒) นายมามะสุดี วาแม
ประจําจังหวัดนราธิวาส
(๓) นายยาพา วัจนเลิศกุล
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนราธิวาส
(๔) นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนราธิวาส
(๕) นายหะยีอับดุลรอซัค อาลี เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดนราธิวาส
(๖) นายคอการี มะยิ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๗) นายดาโอะ หะยีสาแม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๘) นายตวนดอเล๊าะ ตวนกะจิ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๙) นายนิแวอาลี หะยีนิเลาะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๐) นายบรอเฮง แวนาแว
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๑๑) นายมะกาแม อิสอ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๒) นายมะสาและ สามะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๓) นายมะหะมะ แลฮะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๔) นายมะหะมะ มามะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๕) นายมาหะมะนาวี ยูโซะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๖) นายมฮํามัด สีกี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๗) นายรุสดีย์ ดอหะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๘) นายสลมี ตาเละ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๑๙) นายสะมะแอ นิแม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๐) นายสูไฮมี กือแน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๑) นายแวอาแซ แวมามุ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๒) นายแวสะมะแอ แลแตบาตู
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๓) นายอาหาหมัดอับดุลห์ หะยีมะ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๔) นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๕) นายอับดุลเลาะ มามะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๖) นายอัลดูลรอณีย์ เด็งสาแม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๗) นายอับดูลการิม การี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๘) นายอับดุลอาซิ บาโด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๒๙) นายอายิ ลาเต๊ะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
(๓๐) นายฮัมดี สะหนิ
๑๗. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๒๑ คน
(๑) นายสนั่น ล้ําประเสริฐ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๒) นายต่วน ผลเจริญ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๓) นายมูหําหมัด อาดํา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

นายรัศมี ดําชะไว
นายเสกสิทธิ์ สิงห์งาม
นายอารมณ์ อาเก็บ
นายเสรี ล้ําประเสริฐ

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดปทุมธานี
(๘) นายกาเซ็ม มินมะหะมุด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๙) นายณรงค์ชัย โต๊ะม๊ะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๐) นายเด๊ะ ประดับญาติ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๑) นายบุญช่วย ศาสนกุล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๒) นายประสาร เย็นประเสริฐ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๓) นายปรีชา โกมินทร์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๔) นายปรีชา แสงวงษา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๕) นายพายัพ สลาฮุดดีน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๖) นายศิริ ก้านทอง
(๑๗) นายสวาท มาระกุล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๘) นายสุทิน หมุดทอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๑๙) นายหวังสมา โสณะมิตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๒๐) นายอดุลย์ มะหะหมัด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
(๒๑) นายอุดม มอและ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปทุมธานี
๑๘. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
จํานวน ๑๕ คน
(๑) นายยูซบ โต๊ะวัง
ประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๒) นายโกศล ศรีสอาด
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) นายประยูรศักดิ์ ดํารงศักดิ์

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๔) นายเสน่ห์ ลามอ
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๕) นายสมชาย ซาดัดคาร
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๖) นายณัฐกิจ สมานมิตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๗) นายบิน อิสลาม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๘) นายประเสริฐ มินิ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๙) นายมานพ มีจุ้ย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑๐) นายวินัย มีจุ้ย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑๑) นายสวาป เผ่าประทาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑๒) นายสัญญา มาลัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑๓) นายสุชาติ อดุลฮีม
(๑๔) นายแสงชัย มีจุ้ย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑๕) นายฮารุณ ขันธปราชญ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๙. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด ปั ต ตานี มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายแวดือราแม มะมิงจิ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
(๒) นายสิหะมูดิง วาโมง
(๓) นายอาห์มัด โต๊ะมิง
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
(๔) นายอูมา แมะ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
(๕) นายอัศมี โต๊ะมีนา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
(๖) นายอาฮามัดกาแม แวมูซอ รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
(๗) นายอ๊ะหามะ หะยีดือราแม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๘) นายเซ็ง ใบหมัด

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๙) นายซอลาหุดดีน เขร็มแอ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๐) นายดอเลาะ กานิง

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๑) นายมะมุง สามะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๒) นายมะหะมะอาลี นอจิ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๓) นายมูหามะ กาเร็ง

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๔) นายมูฮัมมัสสะแปอิง บาบูมาเร๊าะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๕) นายมะ กูเต๊ะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๖) นายมะยาลี ตาเยะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๗) นายมูหัมมัดเฟาซี ดอเลาะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๘) นายมือลี สะแม

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๑๙) นายยา ดอเลาะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๐) นายยูกีมลี ฮาเระ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๑) นายรุสดี ตาเย๊ะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๒) นายแวมามุ แวหะยี

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๓) นายสามาอูน เวาะเย็ง

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๔) นายสะมะแอ มาแย

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๕) นายอับดุลมานะ เจ๊ะและ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๖) นายอนุกูล อาแวปูเตะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๗) นายอายุ กาหะมะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๘) นายอับดุลราหมาน กือมอ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๒๙) นายอับดุลเลาะ อับรู

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

(๓๐) นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๐. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
จํานวน ๒๕ คน
(๑) นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒) นายชาญ เวชกิจ
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๓) นายมนูญ ศรีสมาน
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๔) นายมาลี ชัยมงคล
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๕) นายประดิษฐ์ นิมา
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๖) นายไอยุป เจริญสุข
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๗) นายกามาน เต่าทอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๘) นายโกมล ไพโรจน์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๙) นายณรงค์ ขันทนิตย์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๐) นายเฉลียว ไวยกูล
(๑๑) นายชาลี เส้นขาว
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๒) นายนะวาท ไกรพันธุ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๓) นายนิรุช เปรมรอด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๔) นายประดบ ลายสวัสดิ์ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๕) นายประเทือง ไกรนุช
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๖) นายภาวิน บูและ
(๑๗) นายมนัส พันธุ์ชัยศรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง
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(๑๘) นายมูฮําหมัด พันธุ์ดนตรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๙) นายยาซีน การสมเจตน์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒๐) นายยูนุส ขันธศักดิ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒๑) นายเสมือน นัยเนตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒๒) นายสมาน ไตรพันธุ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒๓) นายสามารถ ขันธลักษณ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒๔) นายอุสมาน สาสังข์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒๕) นายอัสอารี อิสลาม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๑. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายอะหมัด และเยาะ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒) นายเจษฎา ท่อทิพย์
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๓) นายฉลาด บุหลาด
(๔) นายดุลอะหริ นุกูล
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๕) นายปราโมทย์ แหล่ทองคํา รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๖) นายร้าเฉต หัศนี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๗) นายนรินทร์ เครือยศ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๘) นายโสด วารีชน
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๙) นายอาหรีด ดําเชื้อ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๐) นายนพดล สุทธิการ
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๑) นายการิน สาระยา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๒) นายโกบ เริงสมุทร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๓) นายดลม่าหนับ ตนคลัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๔) นายต้าเหยบ หวังดี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๕) นายนรา หมีนสอีด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๖) นายนิวัติ สุมาลี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
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(๑๗) นายประยงค์ หวังหลี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๘) นายประเสริฐ ประสารการ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๑๙) นายพิเชษฐ์ โบบทอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๐) นายไพศาล วารีศรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๑) นายมะโอด วงษ์นา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๒) นายรักหมานหว้าหลี ปทาน กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๓) นายวินัย หวังดี
(๒๔) ร.ต.ต.สมาน เริงสมุทร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๕) นายสมุทร เชษฐพันธ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๖) นายสะมาแอ บินรอโสล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๗) นายหัสนันท์ ศรีรัตน์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๘) นายหนาน คหาปนะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
(๒๙) นายหรงเลต ส่าเล่ราช
(๓๐) นายห้าหลี ธันยุภักษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงา
๒๒. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๒๕ คน
(๑) นายสุบหยาน ยีหรีม
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๒) นายมุกตาด หมานระเด็น รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๓) นายยะโกบ ต่วนมิหนา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๔) นายแสล๊ะ หีมหมัด
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๕) นายสมัค หีมโตะเตะ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๖) นายยะมีล มูสิโก
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๗) นายฉัตรชัย หวัดแท่น
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๘) นายชาญวิทย์ หมาดโสะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๙) นายบุกอรี โต๊ะขวัญ
(๑๐) นายมันสอด หมาดหมาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง
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(๑๑) นายละเต่ เหมาะแหล่
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๑๒) นายยะโกบ ดาราโชติ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๑๓) นายวีระ หัดหมัด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๑๔) นายวิสูตร ออสันตินุตสกุล กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๑๕) นายสุกรี พิศแลงาม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๑๖) นายหร่อเผน แจ้งศรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๑๗) นายหร้อหมาน โต๊ะราหนี กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๑๘) นายหมัดเรน เบ็ญสะอิ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๑๙) นายหมีด โอฐภิบาล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๒๐) นายหร้อหีม ชื่นดํา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๒๑) นายอะห์มัด อิสัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๒๒) นายอี ดีนนุ้ย
(๒๓) นายแอน ดีนนุ้ย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๒๔) นายแอน สันหละ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
(๒๕) นายอับดลรอฝา สุหรง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุง
๒๓. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑๕ คน
(๑) นายซ้อน โครงเซ็น
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๒) นายกระแสร์ นาคสุข
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๓) นายสยาม ลีอร่าม
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๔) นายนริศ โคพะลัง
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๕) นายกุหลามคาน ทองสุข
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๖) นายจรินทร์ เดชปาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๗) นายซุ่นกิฟล์ ทับทิมใหม่
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๘) นายนัฐพนท์ สุมาลยศักดิ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
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(๙) นายประสาร บุญส่ง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๑๐) นายมาโนช ม่วงปราง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๑๑) นายวินัย โคลงเซ็น
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๑๒) นายสมบูรณ์ สืบสุข
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๑๓) นายสมศักดิ์ แดงแสง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๑๔) นายอรุณ จุลธีระ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรี
(๑๕) นายอนันต์ ม่วงอุมิงค์
๒๔. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๒๕ คน
(๑) จ.ส.ต.โกมล ดุมลักษณ์
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๒) นายบัณฑิต ไชยสิทธิ์
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๓) นายมาโรจน์ ทองย่น
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๔) นายสอาด นารอยี
(๕) นายสันติ เกาะกาวี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๖) นายอารี สามารถ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๗) นายอับดุลลอฮ์ แอมิตร
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๘) นายปิยเดช เชื้อฉลาด
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๙) นายกิตติ อิสลาม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๑๐) นายคอลิด วงศ์นา
(๑๑) นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๑๒) นายชวลิต ท่อทิพย์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๑๓) นายดนัย ทองย่น
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๑๔) นายบํารุง สําเภารัตน์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๑๕) นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๑๖) นายปัญญา ท่อทิพย์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
(๑๗) นายปัญญา สําเภารัตน์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๘) นายมาโนช พันธ์ฉลาด
(๑๙) นายมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์
(๒๐) นายวิรชาติ คะหะปะนะ
(๒๑) นายศรีรัช เกตุเมือง
(๒๒) นายสมาน คนึงการ
(๒๓) นายสร้างสรรค์ เพียรสกุล
(๒๔) นายอนันต์ วรรณสมานกุล
(๒๕) นายฮะมีด หลงจิ
๒๕. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๑) นายสะมะแอ ฮารี
(๒) นายวันฮามัด โตะอาดัม
(๓) นายรุสดี บาเกาะ
(๔) นายอาหามะ ตูหยง
(๕) นายมะสอและ วาเด็ง
(๖) นายอับดุลฮาเรม หิเล
(๗) นายเซ็ง ดูมีแด
(๘) นายซูฟียาน ดาตู
(๙) นายดอรอนิง ดาแม
(๑๐) นายนิมิง นิมูดอ
(๑๑) นายมะดิง เย็ง
(๑๒) นายมะหะมะรอมือลี กอระ
(๑๓) นายมาหะมะนาวี บินหะยีมามะ
(๑๔) นายมูฮํามัดเปาซี อับดุลลา
(๑๕) นายยูโซะ อาลี
(๑๖) นายแวดาโอ๊ะ สาและ
(๑๗) นายสะแปอิง เจะเลง

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๓๐ คน
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๑๘) นายอาแซ เด็ง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๑๙) นายอาซิ เจ๊ะเต๊ะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๐) นายอาซิ แม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๑) นายอามะ อิสมาแอ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๒) นายอารีฟีน เจ๊ะแม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๓) นายอาลี มะเต๊ะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๔) นายอาหะมะรูยามี มูยุ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๕) นายอับดุลเราะแม เจะแซ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๖) นายอับดุลบาซิ เจ๊ะมะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๗) นายอับดุลอาสิ กาแบ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๘) นายอับดุลลาเต๊ะ โต๊ะเดร์ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๒๙) นายอิสมะแอ หะยีมะนุส
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
(๓๐) นายอาเซ็ง สาแล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
๒๖. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๒๑ คน
(๑) นายทรงศักดิ์ หมานจิตร
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๒) นายก้อหนี สาลี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๓) นายสมัด บุตรน้อย
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๔) นายหมาดสะ หมานหนํา
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๕) นายเหล็ม กล้าศึก
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๖) นายอติคม ธนบัตร
(๗) นายก็หนี สํานัก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๘) นายก้าหรีม สุดจิตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๙) นายดลหล่า คําเส็น
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๐) นายมนูญ นิลใบ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๑) นายมูอีน ยี่ริง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๑๒) นายย่าโกป สุดจิตร์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๓) นายย่าโกบ อินตัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๔) นายยุรนันท์ หมานจิตร์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๕) นายสุวโรจน์ สุดจิตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๖) นายแสวง พูลทรัพย์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๗) นายหลี สมหวัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๘) นายหมาดส้าเหล้ เรียบร้อย กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๑๙) นายอารี่ฝิ่น มาโนชน์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๒๐) นายอิดดาริส หาญจิตร
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
(๒๑) นายอับดลร้าหมาน เด่นมาลัย กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระนอง
๒๗. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑๕ คน
(๑) นายไพศาล อับดุลลอ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๒) นายนพพล โต๊ะพ่อ
(๓) นายวินัย หมื่นภักดี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๔) นายโสด ศะลาลาศ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๕) นายอะหมัด หมื่นพรหม
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๖) นายจําเนียร จิตต์เรืองรอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๗) นายโชคชัย โชติม่วง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๘) นายทวี การะมัด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๙) นายบรรจง ซอลีฮี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๑๐) นายมงคล ภัทรมานิต
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๑๑) นายวีระชัย อาดํา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๑๒) นายย่ามิน กอเซ็ม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๑๓) นายรอฮีม ทิศา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๑๔) นายสุมน บุหงารัตน์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง
(๑๕) นายอรัญ โสมานันท์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๘. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๙ คน
(๑) นายอดิศักดิ์ ภัทรโชคชัย
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
(๒) นายสมาน สะมัท
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
(๓) นายพิชัย ศิลปนาวา
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
(๔) นายเกชา เปลี่ยนวิถี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
(๕) นายจรูญ วานิชกุล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
(๖) นายเทียม โชคอารักษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
(๗) นายพิเชษฐ์ ศิลปนาวา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
(๘) นายลือชา แดนมัดตาม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
(๙) นายอัคบัดชา แดนมะตาม กรรมการอิสลามประจําจังหวัดราชบุรี
๒๙. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑๑ คน
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๑) นายวีระศักดิ์ แสงวิมาน
(๒) นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๓) พ.อ.อ.ฟีน เต่าพาลี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๔) นายอภิสิทธิ์ บุญรอด
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๕) นายประยุทธ สุขสบาย
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๖) ร.ต.ประสิทธิ์ คชพงษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๗) นายมะนัด แสงวิมาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๘) นายมิสกีน แขกปาทาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๙) นายมาโนช ล้ําประเสริฐ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๑๐) นายห่อเหลด กูลหมาด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
(๑๑) พ.อ.อ.สมัย สันต์เกษม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดลพบุรี
๓๐. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายศักดิ์กรียา บิลแสละ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
(๒) นายเฉ็ม เหมมัน
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๓) นายดนวาหะ เส็นหวัง

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๔) นายดนสุโกด ใหนเด

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๕) นายมะแซ มามะ

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๖) นายสัน สันนะกิจ

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๗) นายอาสัน สะแลมัน

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๘) นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
(๙) นายเจะมิ กําภู

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๐) นายเชาวลิต พินธุ์สุวรรณ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๑) นายดอเลาะ ฮายีเจะเลาะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๒) นายนฤชา พิชิตแสนยากร

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๓) นายบัญญัติ หมินเส็น

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๔) นายฝีอี เบ็ญก็เด็ม

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๕) นายฝีสอน เบ็ญดุสะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๖) นายรอเซ็ด เบ็นแหละแหนะ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
(๑๗) นายยุโสบ เส็นเส็ม

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๘) นายวิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๑๙) นายสมาท เหตุหาก

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๒๐) นายสมาน ดือราแม

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๒๑) นายสมาแอ กะรุมอ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๒๒) นายสุรินทร์ เหมนุกูล

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๒๓) นายหลี สันเหล๊าะ

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๒๔) นายอนันต์ กาหลง

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

(๒๕) นายอะฝีอี กาเหย็ม

กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๒๖) นายอับดนฮ่าหลีม หมัดปลอด กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
(๒๗) นายอับดุลหาลีม ล่าเต๊ะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
(๒๘) นายอับดุลราซัค หมีนยะลา กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
(๒๙) นายอิสมะแอ อาหวัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
(๓๐) นายอิสมาแอล หมินหวัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
๓๑. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๓๐ คน
(๑) นายหมาน มาราสา
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒) นายยําอาด ลิงาลาห์
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๓) นายสามารถ ชํานาญเพาะ รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๔) นายสุริยา ปันจอร์
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๕) นายหมาดยูโส๊ะ ล่าโยค
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๖) นายอับดุลลอฮ์ อาเก็ม
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๗) นายอรุณ อุมาจิ
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๘) นายกอหรี ปัญญายาว
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๙) นายกอดาษ เจะดะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๐) นายกํามะดีน ปิยะตู
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๑) นายเจ๊ะอาด สัญญา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๒) นายชําชุดดีน เล่งเจะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๓) นายดน หมาดเต๊ะ
(๑๔) นายดนเลาะ แกสมาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๕) นายนีสาด แคยิหวา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๖) นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๗) นายปฏิปัตย์ จางวาง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๘) นายมาแอ มาลินี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๑๙) นายยาสาด ด่วนข้อง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๒๐) นายสมาน เกปัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒๑) นายสามารถ หยังหลัง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒๒) นายวิรุฬห์ จันเพ็ญ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒๓) นายอิบรอเหม อาดํา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒๔) นายอับดุลลาตีฟ หมัดหมัน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒๕) นายอับดนเราะหมาน กองบก กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒๖) นายอับดลกอเดช สลีมิน
(๒๗) นายอับดุลกอเด็ร หลงกอหราบ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒๘) นายอาหรน หมาดเหยด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๒๙) นายฮาสัน พรัดขํา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
(๓๐) นายฮาบีดีน บูเก็ม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
๓๒. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุท รปราการ มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
จํานวน ๑๕ คน
(๑) นายไพศาล พรหมยงค์
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๒) นายสวัสดิ์ เนียมประพันธ์
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๓) นายสถาพร วัฒนเวส
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๔) นายอารีย์ หวังสระ
รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๕) นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๖) นายจินดา มะซอ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๗) นายณัฐวุฒิ ซอหิรัญ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๘) นายดาวุฒิ แจ่มสว่าง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๙) นายมานะ เณรพงษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๑๐) นายมาโนช รื่นสุภาพ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๑๑) นายสมพงษ์ ประเสริฐอาภา กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๑๒) นายสมานชัย อาดัม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๑๓) นายเสงี่ยม มิมมา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๑๔) นายหะมะ สานิ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
(๑๕) นายอดุลย์ แสงมาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ
๓๓. คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี มีกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑๑ คน
(๑) นายเสน่ห์ พงษ์สว่าง
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๒) นายเด๊ะ ดวงแก้ว
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๓) นายประยูร แสงมาน
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๔) นายสมาน รุ่งเรือง
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๕) นายสมศักดิ์ รัตนเจริญ
(๖) นายนิคม คําชาวงษ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๗) นายมานพ สุดใจดี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๘) นายประสิทธิ์ เพชรทองคํา กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๙) นายศักดิ์ พาลี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๑๐) นายสมชาย น้อยสะอาด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
(๑๑) นายสมศักดิ์ รักใคร่
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสระบุรี
๓๔. คณะกรรมการอิ สลามประจําจั งหวั ด สุราษฎร์ ธ านี มีก รรมการอิ สลามประจําจั งหวั ด
จํานวน ๒๑ คน
(๑) นายรอมฎัน หะสาเมาะ
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๒) นายชวลิต บุหงอ
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๓) นายสุนทร อบรม
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๔) นายสุเรน กุลบาล
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) นายสุไหลหมาน เด็กหลี
(๖) นายศิลา วันดี
(๗) นายยามาล หวานสุโหลง

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๘) นายต้าเหล็บ หะระหนี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๙) นายธํารงค์ เพชรศักดิ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๐) นายบาหลี หัสโส๊ะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๑) นายมูฮําหมัด หวันมุดา
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๒) นายสะฮาตุกดี ทิพย์หมัด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๓) นายสมนึก เสือเนียม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๔) นายสมนึก เหมประพันธ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๕) นายสมหมาด โต๊ะหาด
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๖) นายสุคนธ์ สุบการี
(๑๗) นายอนันต์ หยังสู
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๘) นายอรุณ หวังเจริญ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๙) นายอับดุลเลาะ ร่าหมาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๒๐) นายอุสมาน หมินก้าหรีม
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๒๑) น.อ.อดุลย์ หวังเจริญ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๕. คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด อ่ า งทอง มี ก รรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด
จํานวน ๑๑ คน
(๑) นายบุญเสริม หนูทอง
ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๒) นายกฤษดา นาคประวิต
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๓) นายณรงค์เดช สุขจันทร์
รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๔) นายอับดุลลาฮ์ ตะโนรี
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๕) นายกอม่ะ หนูทอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๖) นายจรัส หวังสะและฮ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๗) นายชัยพร หวังสะและฮ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๘) นายดํารงค์ ตะโนรี
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๙) นายมะยิ๊ด มหิงสุพรรณ์
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๑๐) นายสมหวัง ทรัพย์เอนก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
(๑๑) นายสุนทร หนูทอง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทอง
อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๓ (วรรคท้าย) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และผู้ได้รับเลือก
เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ดังกล่าวข้างต้น มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

