
หนา้ท ี1 รายงานทรัพยสนิวากฟั

รูปภาพประกอบ

ประเภทที่ดิน

ทะเบียนเลขที่ WQL 01/0159 วันเดือนป รับมอบ รอมฎอน 2013

1 ชื่อ - สกุล เจะสปหยะ  สามะ อายุ 48

ที่อยู 263  ม.3  ต.บางปู  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี 94150

สถานที่ดิน หลังโรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร ต.บางปู  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี

เลขที่โฉนด โฉนดที่ดินเลขที่ 42702 เลขที่ดิน 167 หนาสํารวจ 1785

เนื้อที่ 1 งาน 92 ตารางวา

สถานะ โอนเปนชื่อมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม

ลักษณะที่ดิน ที่ดินนาราง

2 ทะเบียนเลขที่ WQL 02/0259 วันเดือนป รับมอบ รอมฎอน 2013

ชื่อ - สกุล อุมา  อาลี อายุ

ที่อยู 100 ม.5 บานทํานบ ต.ตะเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา95130

สถานที่ดิน ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

เลขที่โฉนด โฉนดที่ดินเลขที่ 37284 เลขที่ดิน 74 หนาสํารวจ 13701

เนื้อที่ 1 ไร 0 งาน 11 ตารางวา

สถานะ อยูระหวางดําเนินการโอน

ลักษณะที่ดิน ที่ดินติดถนน

3 ทะเบียนเลขที่ WQL 03/0160 วันเดือนป รับมอบ 4/7/2560

ชื่อ - สกุล หะยียิด  แวมะมิง อายุ 75

ที่อยู 2  ถนนยะรัง ต.จะบังติกอ  อ.เมืองปตตานี  จ.ปตตานี 94000

สถานที่ดิน ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

เลขที่โฉนด น.ส.3 ก. เลขที่ 2204 เลมที่  23 ก. หนา 4

 เลขที่ดิน 837 หมายเลข 5321 II แผนที่ 194

เนื้อที่ 1 งาน

สถานะ โอนเปนชื่อมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม

ลักษณะที่ดิน ที่ดินติดถนนสาธารณประโยชน

รายละเอียด

รายงานทรัพยสินวากัฟ (นอกโครงการ)



หนา้ท ี2 รายงานทรัพยสนิวากฟั

รูปภาพประกอบ รายละเอียด

รายงานทรัพยสินวากัฟ (นอกโครงการ)

4 ทะเบียนเลขที่ WQL 04/0260 วันเดือนป รับมอบ 18/9/2560

ชื่อ - สกุล มะลีเปง  มะแต อายุ 77

ที่อยู ต.แหลมโพธิ์  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี

สถานที่ดิน ต.ดุซงญอ  อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส

เลขที่โฉนด ไมมี

เนื้อที่ 3 แปลง 5 ไร

สถานะ

ลักษณะที่ดิน สวนผลไม

5 ทะเบียนเลขที่ WQL 05/0161 วันเดือนป รับมอบ 6/3/2561

ชื่อ - สกุล นายอาหามะ  เจะกาเซง็อายุ 55

ที่อยู 94/41  ม.11 บานกําปงตือเงาะ  ต.สะเตงนอก  

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 94000

สถานที่ดิน ต.ประจัน  อ.ยะรัง  จ.ปตตานี

เลขที่โฉนด ไมมี

เนื้อที่ 1 ไร

สถานะ ที่ดินขางเคียงถูกขุดไปหมดแลว

ลักษณะที่ดิน ที่ดินนาราง

6 ทะเบียนเลขที่ WQL 06/0261 วันเดือนป รับมอบ 4/6/2561

ชื่อ - สกุล นายดือราแม  ดอเลาะอายุ 68

ที่อยู 2/1  ม.1  บานหนองแรต ต.หนองแรต  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี

สถานที่ดิน ต.หนองแรต  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี

เลขที่โฉนด โฉนดที่ดินเลขที่ 43571 เลขที่ดิน 24 หนาสํารวจ 1017

เนื้อที่ 3 งาน 1 ตารงวา

สถานะ อยูระหวางดําเนินการโอน

ลักษณะที่ดิน ที่ดินนาราง



หนา้ท ี3 รายงานทรัพยสนิวากฟั

รูปภาพประกอบ รายละเอียด

รายงานทรัพยสินวากัฟ (นอกโครงการ)

7 ทะเบียนเลขที่ WQL 07/0163 วันเดือนป รับมอบ 3/6/2563

ชื่อ - สกุล อับดุลอาซิ  เด็ง อายุ 42

ที่อยู 46  ม.1 บานจะกวะ ต.จะกวะ อ.รามัน จ.ยะลา

สถานที่ดิน ต.จะกวะ อ.รามัน จ.ยะลา

เลขที่โฉนด โฉนดที่ดินเลขที่ 44345 เลขที่ดิน 21 หนาสํารวจ 3956

เนื้อที่ 7 ไร

สถานะ อยูระหวางแบงแยกที่ดิน

ลักษณะที่ดิน ที่ดินสวนยาง


