
บัญชีรายชื่อนักปราชญ์ชาวบ้านในต าบลวังพญา 

ประเภทด้านเกษตรกรรม 

ที ่ ชื่อ – สุกล ที่อยู่ ประเภทนักปราชญ์ 

1. นายมาหะมะ     มะมูแร 37/4 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอรักษาวัว 

2. นายมายิ      ยะสารี 36/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ปลูกพืชผัก 

3. นายอับดุลเลาะ  บอรอดายา 63 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ท านา เสี้ยวสัตว์ 

4. นายมะต่อเฮง    ดามาแร 28 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอรักษาสัตว์ 

5. นายอาแซ   สาแม็ง 102 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โคขุนโคเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อนักปราชญ์ชาวบ้านในต าบลวังพญา 

ประเภทด้านอตุสาหกรรมและหัตถกรรม 

ที ่ ชื่อ – สุกล ที่อยู่ ประเภทนักปราชญ์ 

1. นางสือเนาะ   สีดีดี 59/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ท าเสือจากใบจาก 

2. นางรอบีย๊ะ    เย๊าะลีมา 38 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ท าเสือจากใบเตยหนาม กล่อง
เอนกประสงค์ 

3. นางลีเพาะ     สือแบซา 53 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ท าบูงอซีเระ บูนู (จับปลา) 

4. นายซาการียา   อะแด 41/1 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา รถกระป๋องนม 

5. นายอาหะมะ    ลอกาซอ 42 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ก าหมุนบิน 

6. นางมีด๊ะ     เจ๊ะ 46 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ท าเสือจากใบเตย 

7. นายสนัน    สุวรรณชาตรี 42 ม.6 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา สีขาวจากวัสดุธรรมชาติ 

8. นายอารีเพ็ง   มามะ 96 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ท าแคร่จากวัสดุธรรมชาติ 

9. นายดอเลาะ  มะนิ 19 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เย็บสิ่งของจากใบจาก 

10. นายฮาซัน     มะมูแร 2/4 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ท าบูงอซีเร๊ะ   หมอนวด 

11. นายยาซิ      สะมะฮอ 30/2 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา จัดสรรของใช้จากวัสดุจากธรรมชาติ 

12. นางสาวสีตีบีเต๊าะ  อะแด 48 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ประดิษฐของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ 

13. นางสาวมาซือเต๊าะ  สะมะฮอ 76 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ท าบูงอซืเร๊ะ เย็บสิ่งของจากใบจาก 

14. นางสาวมีเย๊าะ    เล๊ะนุ๊ 49/2 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา จัดสานเสือใบเตยหนาม 

15. นายมะกีลา     ปะกะลู 54 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ประดิษฐของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ 

16.* นายมายิ      กอมะมาโมง 100/1 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ประดิษฐของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ 

17.* นายกอเดร์   สาเรง 47/2 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ประดิษฐของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ 

* เพ่ิมข้อมูลรายใหม่ 



บัญชีรายชื่อนักปราชญ์ชาวบ้านในต าบลวังพญา 

ประเภทด้านแพทย์ไทย 

ที ่ ชื่อ – สุกล ที่อยู่ ประเภทนักปราชณ์ 

1. นางรอกาเย๊าะ    โซ๊ะซูบ๊ะ 59/2 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอต าแย  หมอนวด 

2. นายดอเล๊าะ       หะโม๊ะ 31/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอท าเสนห์ หมอสะเดาะเคราะห์ 

3. นายกอเดร์         สีดีดี 59/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอบานา ภูมิแพ้ 

4. นางมือแย          กอวาอุต 38 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอต าแย หมอนวด หมอฮาลาต้อ
กระจก โต๊ะมูเด็ง 

5. นายนูเซ็ง          กูเต๊ะ 51 ม.3 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอไสยศาสตร์ หมอกายะ (งูสหวัด) 

6. นางสาแมง        อะแด 66/2 ม.3 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอรักษารักษาอีสุกอีใส 

7. นางรอกีเย๊าะ     หะเด็ง 91 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอภูมิแพ้ (ไซนับ) 

8. นางฮะวอ         สะมะแอ 91 ม.4 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอสือดูแว 

9. นางมล            โทบุรี 100/1 ม.6 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอรักษาเริ่ม 

10. นางกาญจนา     เพิ่มพูน 29 ม.6 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอนวดเส้น 

11. นางแอเสาะ      นิระ 13 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอรักษาต้อเนื้อ 

12. นายดอหะ        นิระ 13 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอละลายนิ้ว 

13. นางเนาะ          มะมูแร 2 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมดตาแย หมอนวด 

14 นายกอเซ็ง        มีห ิ 60 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอรักษาอีสุกอีใส 

15 นายดอเลาะ      อะปีเส้ง 28/3 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา หมอโต๊ะมูเด็ง (เข้าสุนัน) 

16. นางยะพา         บือราแง 62/1 ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา กือนอ  (ส้นเสือกในสมอดแตก) 

 

 



บัญชีรายชื่อนักปราชญ์ชาวบ้านในต าบลวังพญา 

ประเภทด้านจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ที ่ ชื่อ – สุกล ที่อยู่ ประเภทนักปราชณ์ 

1. นายนายมายิ      ยะสารี 36/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

บัญชีรายชื่อนักปราชญ์ชาวบ้านในต าบลวังพญา 

ประเภทด้านศิลปกรรม 

ที ่ ชื่อ – สุกล ที่อยู่ ประเภทนักปราชณ์ 

1. นางมีเน๊าะ   ตีมุน 65/3 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ขนมคลุกฝุ่น 

2. นางอามีเนาะ   โซะสกาแว 54 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ขนมบาเดาะ 

3. นางสาวมีด๊ะ    ซีดีดี 59 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ขนมใส่ไส้ 

4. นางพารีด๊ะ     ลาโฮ๊ยา 66/3 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ขนมเหนียวสังขยา 

5. นางลีเพ๊าะ      สุเกะ 49/1 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา กะหรี่พัฟ 

6. นางตีเมาะ      อะแด 63/1 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ขนมบาเดาะ 

7.* นางสาบีน๊ะ     หะ 24 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ข้าวตัมมัด 

8.* นางบีซะ      มะมูแร 33/1 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา มันส าปะหลังฉาบ 

* เพ่ิมข้อมูลรายใหม่ 

 


