
เบอร�โทรศัพท�
เบอร�โทรศัพท�สํานักงาน
เบอร�โทรศัพท� มือถือ

เบอร�โทรศัพท� บ�าน

1 นางสุชาดา  พันธนรา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 18/10-13 ซ.1 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 081-6983001 kung_panara@hotmail.com

2 นายอภิเชษฐ  เจ1ะอูมา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 267/1 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 082-4384642 -

3 นายพีรวัส  เตชัสพัชรพงษ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 80/1 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 081-8979169 biravas_t@hotmail.com

4 นายสมโภช เจนพาณิชพงศ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 229 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโ-ลก จ.นราธิวาส 081-6983989 somphot4747@hotmail.com

5 นายอาบูบากา  สมัยบารมี เลขานุการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 337 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-8701132 -

6 นายอับดุลคานา  อับดุลคาลิค ที่ปรึกษานายกฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 155/2 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-5488361 -

7 นางยุคล  วิไลรัตน ที่ปรึกษานายกฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 555 ซ.3 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 073-615335 -

8 นายสัมพันธ  มะยูโซ1ะ รองประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 28 ถ. วงศประดิษฐ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-1221212 -

9 นายไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 14 ถ. โต1ะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 088-1820344 -

10 นายจริน  ดิสระ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 17 ซ 1 ถ.ทรายทอง3อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6585535 -

11 นายยาวารี บินสอเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 4 ถ.ทรายทอง5 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-8531123 -

12 นายเกษม    บุญทิพย สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 383 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-8785677 -

13 นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 430 ซ.11 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-9900850 -

14 นายเจ1ะดอหะ   เจ1ะซอ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 157 ซ.13 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-5436740 -

15 นายมานะ  บุญรัตนพิศุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 201 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9617691 -

16 นายสมพร   จันทรชู สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 91 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-6981258 -

17 นายกิตติศักดิ์   กังวานโยธากุล สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 112 ถ.ชลธารเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-8983523 -

18 นายแวสดี   แวอูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 176 ถ.ชลธารเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9700237 -

19 นายอนันต   อับดุลรอมาน สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 57 ถ.อนุกาชาดอนุสรณ 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-9904494 -

20 นายอมรัน   อุเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 283 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-6091580 -

21 นายเจ1ะอาแซ   เจ1ะแว สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 6 ซ.3  ถ.ชลธารเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6551556 -

22 นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 52 ซ.3 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-8053999 -

23 นายเรวัต   อุมา สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 256 ซ.13  ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9618058 -

24 นายนพพล  ถ้ําเจริญ ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 31 ถ.ทรายทอง 2 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0818962650  -
25 นายสมพร  ติ้นหนู รองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 138/4-5 ม.5  ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0816907893  -
26 นางสาวอารมณ  พิรุณ หัวหนDาสํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 61/7 ถ.ทรายทอง 4  ซ.3  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส     0897399566     r_rom6@hotmail.com

แบบกรอกรายชื่อเจ�าหน�าที่ภายในหน วยงาน  สําหรับการเก็บข�อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส วนได�เสียภายใน
(Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ITA2561 )

หน วยงาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน ง สังกัด ที่อยู (สําหรับส งไปรษณีย�) E-mal
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27 นางศศิธร   มะสามะ เจDาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 165/12 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0819692206 sarabee52@hotmail.com

28 นายณัฐเชษฐ  มานะสุวรรณ หัวหนDาฝFายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 71/4 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869696183 chet202517@gmail.com

29 นายพัฒนชัย    ไชยพันธุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักปลัดเทศบาล 21/18 ม.3  ต.ฆอเลาะ  อ.แวDง  จ.นราธิวาส 0919288411 path64@hotmail.com

30 นางวาสนา  นDอยดํา หัวหนDาฝFายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล 144/9 ซ.17  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897329158 wasa_158@hotmail.com

31 นางซาฟIนา  เจะเด็ง เจDาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 240/6  ซ.13  ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892969527 na_safee@hotmail.com

32 นายสุชาติ   บั้นบูรณ เจDาพนักงานปJองกันฯขํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 70/13 ซ.17  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0875708005  -

33 นายนิรันดร  โลหะจินดา เจDาพนักงานเทศกิจชํานาญการ สํานักปลัดเทศบาล 43 ซ.21  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0812754404  -

34 จKาเอกวัชระ   จันทบดี เจDาหนDาที่เทศกิจชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 41 ซ.4 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0890050476 watcharamp6@gmail.com

35 นางประนอม  สอนสังข คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 1/54 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0874676481  -

36 นางรอฮานา  เจะอาแว คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 990/82 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0850777079  -

37 นายสมชาย  ดํากระเด็น คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 52/65 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873935526  -

38 นายสากรี   มามะ นักการ สํานักปลัดเทศบาล 293 ซ.4  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0894659654  -

39 นายอีรูวัณ  อารีฟMนทร คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 33 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869643532 arifin_sk@hotmail.com

40 นางสาวสะลีปNะ  สามะอาลี คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 4 ซ.3 ถ.ชลธารเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0843968933      pah_2526@hotmail.com

41 นางสาวชลธิชา  เจะอารง คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 32/1 ถ.โต1ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0805395379      chonthicha_kolokcity@hotmail.com

42 นายอับดุลลาสิ  มะเซง คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 306 ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896551714  -

43 น.ส.ยูฮานี    รายะ คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 990/44 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831926803       -

44 นายอรัญ   ทองแดง พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 144/19  ม.5 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0867485694  -

45 นายปรีชา  ศิริรัตน พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 37 ถ.ทรายทอง 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0817668800  -

46 นายหาเสน   สกุลภัทร คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 453 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0816906923  -

47 นางวรรณา   นิยมมุKงธรรมะ คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 42/4 ถ.โต1ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0862929119      ningwanna57@gmail.com

48 นางสาวซารอยา   หะมะ คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 294 ซ.8 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0907166599  -

49 นางวนิดา   ปMยนรา คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 688 ซ.11 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0869686643  -

50 นางสาวสุณิสา   ณ ถลาง คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 86  ถ.ลูกเสืออนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0899777452      su_natha@hotmail.com

51 นางสาวเสาวลักษณ  ยะโก1ะ คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 24 ซ.12  ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0869635776      suo_walackla@hotmail.com

52 นายสําราญ  เจ1ะมามะ พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 71/5  ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0950131490  -

53 นายมงคล  หมวดมณี พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 71/4 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869676773  -
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54 นายประสิทธิ์   ขวัญสุด พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 280/98 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0810975142  -

55 นายกิติศักดิ์   จิตรพิวัส พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 71/4 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862906143  -

56 นายธีรพงศ  มีชํานาญ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 71/2 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0874777355  -

57 นายมะยูฮัน   สะมะแอ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 136 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873930344  -

58 นายจําเรียง  ดํานิล พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 71/5 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0872856339  -

59 นายวรวุฒิ  แกDวชูชKวง พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 40 ถ.ลูกเสืออนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869657323  -

60 นายนิกร   ขวัญหวาน พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 61 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหโก-ลก จ.นราธิวาส 0640596825  -

61 นายตูแวซือมัง  ตูแวสือนิ พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 42 5.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0884888685  -

62 นายวิม   วKองไว พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 37/18 ถ.บDานตันหยงมะลิ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0819637295  -

63 นายอัฐพล  สงเนียม พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 898/131 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0806507412  -

64 นายซานูซี  มะนอ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 291 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873929530  -

65 นายมาหามะยูนัย   สีรอมา พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 435/1 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862971828  -

66 นายนุกิจ   ขวัญหวาน พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 61 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหโก-ลก จ.นราธิวาส 0841996859  -

67 นายบุญชKวย  สังขสุวรรณ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 71/3 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0875432412  -

68 นายจุมพล  โกกะพันธ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 71/7 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0805390939  -

69 นายอีเรียส   อูเซ็ง พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 36 ซ.1 ถ.ชลธารเขต  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894639662  -

70 นายเจ1ะอามาน  เจะเด็ง พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 218/10 ถ.เจริญเขต ซ.13 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0811295009  -

71 นายสมชาติ   ศรีระนํา พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 71/2 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831848496  -

72 นายรุKงฤทธิ์  สุมาดาศรี พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 98/9 ถ.เจริญเขต ซ.9 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0819698133  -

73 นายมะยากี  ปุโรง พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 294 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0846314844  -

74 นายสมพงษ  แซKเอี้ยง พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 71/1 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0827298434  -

75 นายเชิงชาติ  หะนุรัตน พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 71/4 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862891809  -

76 นายวสันต  เจ1ะสะแม พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 122 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0850777518  -

77 นายยูโซ1ะ   ยา พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 35/2 ถ.โต1ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831717239  -

78 นายเลิศชาย  กองสุวรรณ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 50 ถ.ทรายทอง 1 ซ.3  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873981854  -

79 นายกําพล  เมฆกลาง พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 1/33 ถ.ทรายทอง 3  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0987439753  -
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80 นายอารีย   ลาเต1ะ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 78  ถ.วงศประดิษฐ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นริวาส 0878044103  -

81 นายปPนดี  ยะปา พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 42 ถ.วิถีอุทก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869584743  -

82 นายดนัยธร แกDวสวKาง พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 391 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.11 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0936177081  -

83 นายฟาเดร   สาแอะ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 990/44 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.17 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0630855007  -

84 นายวิสูตร   วKองไว พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 9 ถ.บDานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894679704  -

85 นายนูรัยดี   แมโด พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 159/2 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0965612939  -

86 นางกุหลาบ   มาลยาภรณ พนักงานวิทยุ สํานักปลัดเทศบาล 71/3 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815432260  -

87 นางฮัสลีนา   มามะแวสุหลง คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 158 ถงเจริญเขต ซ.7  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0808611853  -

88 นายสราปุดีน  อารง พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 200/29  ถ.โต1ะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0869683089  -

89 นายเดชยดา  สะมะแอ เจDาหนDาที่เทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล 259/4  ถ.เจริญเขต  ซ.13  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0804454576  -

90 นายอารบัส   ธฤดี เจDาหนDาที่เทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล 41 ถ.เจริญเขต ซ.20  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0883910612  -

91 นายสหพงศ  พรหมสุทธิ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 43 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0814491864 sahapong555@hotmail.com

92 นางสโรชา  เกรียวกราว หัวหนDาฝFายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 35 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0894635572 sarocha2254@gmail.com

93 นางสาวพรพรรณ  สวKางกิจวัฒนา นักวิชาการคลังชํานาญการ กองวิชาการและแผนงาน 111/30 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0989649594 aebee20@outlook.co.th

94 นายสําเริง  สัมพันธ นิติกรชํานาญการพิเศษ กองวิชาการและแผนงาน 19 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0819908972 samrerng4664s@gmail.com

95 นางสาวนันทิยา ถ้ําเจริญ หน.ฝFายบริการและเผยแพรKวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 31 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0956212915 mynantiya@gmail.com

96 นางสาววรลักษณ  ไซรDสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 48 ถ.ชลธารเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 914601029 amelie@hotmail.com

97 นางสาวสุมมนา  ยูโซ1ะ คนงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน 7/14 ถ.ทรายทอง 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0813689244 sumna31@hotmail.co.th

98 นางสาวซาวาตี  พูลสวัสดิ์ คนงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน 36 ถ.เจริญเขต ซ.17 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0869603822 sawatee_44@hotmail.com

99 นายซูการนา  ดรอแม คนงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน 31 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0831697844 sukarnadromae@gmail.com

100 นางสาวเกษสุคนธ  บุญสKง คนงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน 376 ถ.ประชาวิวัฒน ซอย 11 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0914615960  -

101 นายธนะภัย  วKองไว คนงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน 376 ถ.ประชาวิวัฒน ซอย 11 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0963152009  -

102 นางจินดา   อินทรสุวรรณ ผูDอํานวยการกองคลัง กองคลัง 41 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896562181  -

103 นางสาวยุบล  เพชรรัตน เจDาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองคลัง 61/7 ซ.3  ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815987831  -

104 นางลัดดาวัลย   ขวัญชู เจDาพนักงานจัดเก็บรายไดDชํานาญงาน กองคลัง 141 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0817482396  -

105 นางจํานงจิตต  บุญวัน หัวหนDาฝFายแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 55/3 ถ.ทรายทอง 6 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0918364993  -
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106 นางจุรี    จันติ หัวหนDาฝFายบริหารงานคลัง กองคลัง 84 ถ.ศิริไชยชาญ อ.เมือง จ.นราธิวาส 0862897258  -

107 น.ส.ไพรินทร  กลKอมเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองคลัง 25 ถ.ทรายทอง 2 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0819695099  -

108 นางวธูเนตร  ใจพินิจ เจDาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองคลัง 258  ถ.ทรายทอง 4 ซ.5 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0869606431  -

109 นางสาวสุดา  คงศรี เจDาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองคลัง 35 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892967030  -

110 นายอนุรักษ  เจ1ะนิ ลูกมือชKางแผนที่ภาษี กองคลัง 702/20  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0818968223  -

111 นางวรรณา  ผุสระ คนงานทั่วไป กองคลัง 61/13 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0872918862  -

112 น.ส.อรวรรณ  ฉาฉ่ํา คนงานทั่วไป กองคลัง 141  ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0870732191  -

113 น.ส.จริยา  แสนสุข คนงานทั่วไป กองคลัง 61/13  ถ.ทรายทอง 4 ซ.3  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0816986565  -

114 น.ส.พรณัฐชนก  สุขแดงพรหม คนงานทั่วไป กองคลัง 141  ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862921189  -

115 นางธัญญา  แวสะมะแอ คนงานทั่วไป กองคลัง 155/4  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0892998849  -

116 นายพงษศักดิ์  สัมฤทธิ์ คนงานทั่วไป กองคลัง 106 ถ.วงศวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0836591189  -

117 นางสาวสีตีสาเราะห  สาแอะ คนงานทั่วไป กองคลัง 61/13  ถ.ทรายทอง 4 ซ.3  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0869561465  -

118 นางสาวสูนีตา   ยาลี คนงานทั่วไป กองคลัง 266 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.11 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0831841791  -

119 นายถวิล   บุญพรัด คนงานทั่วไป กองคลัง 25 ถ.ทรายทอง 2 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0894631279  -

120 นางนราธิป  สัมพันธ คนงานทั่วไป กองคลัง 280/3 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815406524  -

121 นางธันฐภัทร สิริโชติสุวรรณ คนงานทั่วไป กองคลัง 47  ถ.รักษชนะอุทิศ ซ.1  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0883933653  -

122 นางสาวรอซีดะห  แวอาลี คนงานทั่วไป กองคลัง 35/2  ถ.โต1ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0897340769  -

123 นางอารีย  วังชKวย คนงานทั่วไป กองคลัง 61/13  ถ.ทรายทอง 4 ซ.3  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0896598625  -

124 น.ส.ยีรา  สนิบากอ คนงานทั่วไป กองคลัง 117/1 ซ.13  ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0894644135  -

125 นายไพรัตน   คงหมั่น ผูDอํานวยกองชKาง กองชKาง 111/1 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815402202  -

126 นายประสงค   บั้นบูรณ หัวหนDาฝFายสาธารณูปโภค กองชKาง 152/1 ถนนบDานตันหยงมะละ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0849698626  -

127 นายสถาพร   เพ็ญมาศ หัวหนDาฝFายควบคุมอาคารและผังเมือง กองชKาง 75/24 ซอย 8 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894639179  -

128 นางอาภรณ    ณ  สงขลา เจDาพนักงานสวนสาธารณะชํานาญงาน กองชKาง 61/7 ซ.3 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0819903047  -

129 นายวิเชียร   มุขคีรี นายชKางไฟฟJาอาวุโส กองชKาง 147/88  หมูKที่ 5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0805446553  -

130 นางสาวเครือมาส   เบญจสาร เจDาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองชKาง 51/1 ซ.1 ถนนทรายทอง 5 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0814795811  -

131 นายเหม     กิตติชัย นายชKางโยธาอาวุโส กองชKาง 903/12 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831687319  -
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132 นายพัฒนพงศ    ศรีสุวรรณ นายชKางโยธาชํานาญงาน กองชKาง 75/12 ถนนทรายทอง 3  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897395096  -

133 นายสมศักดิ์    ขจรวีระธรร นายชKางโยธาอาวุโส กองชKาง 157/16 หมูKที่ 5 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0817552899  -

134 นางสาวธนานันต  โชตยชยพัทธ นักวิชาการคอมพิวเตอร กองชKาง 264 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.8  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815998705  -

135 นายสุข   จันทโร ลูกจDางประจํา กองชKาง 43 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892944870  -

136 นายอํานวย   แสงสุวรรณ ลูกจDางประจํา กองชKาง 70 ซ.2 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0807081902  -

137 นายอรรถพล    ลัคนทิน ลูกจDางประจํา กองชKาง 309 ถนนเอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0816089006  -

138 นางปPทมา   วรพงศพิบูลย ลูกจDางประจํา กองชKาง 40/15 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0818976480  -

139 นางพิมพ   แดงกลDาหาญ ลูกจDางประจํา กองชKาง 98/29 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892976697  -

140 นายเล็ก   ศรีสืบ ลูกจDางประจํา กองชKาง 175 ถ.โต1ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0890341778  -

141 นายจิต   มูสิกชาติ ลูกจDางประจํา กองชKาง 173/12 ว.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896590949  -

142 นายอุทัย    บุญมาศ ลูกจDางประจํา กองชKาง 109/25 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862851700  -

143 นายอัซมี    ดือเร1ะ ลูกจDางประจํา กองชKาง 370 ซ.17 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0872955229  -

144 นายสมชาย   ติ้นหนู ลูกจDางประจํา กองชKาง 2/1 ถ.ทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897329954  -

145 นายคลDอย   ชุมนิตย ลูกจDางประจํา กองชKาง 175 ถ.โต1ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0895958153  -

146 นายถวัลย   อุไรกุล ลูกจDางประจํา กองชKาง 80 ซ.18 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  0869638060  -

147 นายวินัย   หนูสงวน ลูกจDางประจํา กองชKาง 150/1 หมูKที่ 6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  0848534993  -

148 นายดือเลาะ   ดรอแม ลูกจDางประจํา กองชKาง 91/18 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0899742925  -

149 นางสุกัญญา    ขวดใส ลูกจDางประจํา กองชKาง 139/79 หมูK 5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  0815423127  -

150 นางจิรภา    สิทธิธนาลาภ ลูกจDางประจํา กองชKาง 140/6 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896992816  -

151 นางดิสราภรณ  นรชาติพันธุ คนงานทั่วไป กองชKาง ๖๒/๔๒  ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.๑ อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส  0896564847  -

152 นางสาวทัชชกร  เอี่ยมทKา คนงานทั่วไป กองชKาง ๑๘๕/๒  ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.๘ อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส 0876322389  -

153 นางสาวฮีดายะ  เจ1ะแว คนงานทั่วไป กองชKาง ๔๔  ถ.ทรายทอง 1  ซ.4  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   0895261475  -

154 น.ส.คนธีรัตน  โลกะพันธ คนงานทั่วไป กองชKาง 38/13  ถ.ทรายทอง  3  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส  0894670668  -

155 นายอุสมัน    ยะโก1ะ คนงานทั่วไป กองชKาง 511  ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.11  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   0862954631  -

156 นายสุขุม     เจ1ะแว คนงานทั่วไป กองชKาง 66  ถ.ชื่นมรรคา  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   0862935169  -

157 นายเจ1ะหรอม แกDวสองเมือง คนงานทั่วไป กองชKาง 1/3  ถ.ทรายทอง 1  ซ.9 อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   0869569394  -
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158 นายอับดุลเลาะ  อามะ คนงานทั่วไป กองชKาง 3  ถ.ทรายทอง  1  ซ.10  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส  0894656972  -

159 นายอับดุลเลาะ ยูโซ1ะ คนงานทั่วไป กองชKาง 125  ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.11  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส 0869579981  -

160 นายอิสมาแอ    มีดูละ คนงานทั่วไป กองชKาง 80  ถ.ทรายทอง  5   อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส  0810944615  -

161 นายราคี     โลนไธสง คนงานทั่วไป กองชKาง ๑๗๓/๑๒ ซ.๑๖ ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  0836512128  -

162 นายสง        ชูชาติ คนงานทั่วไป กองชKาง 309 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0843980356  -

163 นายเนียม  จันแดง คนงานทั่วไป กองชKาง 10/8 ซ.20  ถ.เจริญเขต   อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  0848587611  -

164 นายจํา       ขาวนวล คนงานทั่วไป กองชKาง 309 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0878362755  -

165 นางอมร      ลัคนทิน คนงานทั่วไป กองชKาง 309 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0895981308  -

166 นางปรียา  สังขสุวรรณ คนงานทั่วไป กองชKาง 71/3 ถ.เอเชีย  18 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   0899787783  -

167 นายสมชาย   พันธนัดธี คนงานทั่วไป กองชKาง 149  ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0814794945  -

168 นายอรรถพล   ไชยเสนา คนงานทั่วไป กองชKาง 143/18 หมูKที่ 6 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  0846318130  -

169 นายปราโมทย   ซิ่นทิม คนงานทั่วไป กองชKาง 1/129 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815401339  -

170 นางสาวกนิษฐา เกษโร คนงานทั่วไป กองชKาง 250 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869683692  -

171 นายนิติพงษ    พิมพทอง คนงานทั่วไป กองชKาง 116 หมูKที่ 10 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกKน  -  -

172 นายสมาน   รูสลัม คนงานทั่วไป กองชKาง 6 ถ.โต1ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0846311884  -

173 นายสุรินทร    หวันชิตนาย คนงานทั่วไป กองชKาง 8 ซ.4 ถ.ทรายทอง 1  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815981652  -

174 นายอํานวย จันทรหงษ คนงานทั่วไป กองชKาง 173/12 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894643640  -

175 นายสามารถ  คงแกDว คนงานทั่วไป กองชKาง 88 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0895783857  -

176 นายวิพัฒน  หนูวุKน คนงานทั่วไป กองชKาง 317/14 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897375183  -

177 นายบรรจง     โชคดี คนงานทั่วไป กองชKาง 109/15 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894622632  -

178 นายอุดร  แดงกลDาหาญ คนงานทั่วไป กองชKาง 98/29 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0876306527  -

179 นายอนุชัย       อาแว คนงานทั่วไป กองชKาง 143 ซ.8 ถ.ทรายทอง 1  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869600338  -

180 นายโกสนธิ์  เกิดสมศรี คนงานทั่วไป กองชKาง 120 ถ.ทรายทอง 5  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892969805  -

181 นายไพโรจน  บุญมาศ คนงานทั่วไป กองชKาง 109/15 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892869816  -

182 นายปาวยี   บือราเฮง คนงานทั่วไป กองชKาง 42/9 ถ.โต1ะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0833982833  -

183 นายเกื้อกูล     เกษโร คนงานทั่วไป กองชKาง 299 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0848542856  -
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184 นายอิบรอเฮง   กูบู คนงานทั่วไป กองชKาง 318 ซ.8 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0895977475  -

185 นายพงศทัย   กูลเกื้อ คนงานทั่วไป กองชKาง 54/4 ซ.4 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869650045  -

186 นายสงKา    พันธศรี คนงานทั่วไป กองชKาง 280 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0843132410  -

187 นายโสภณ   สาและ คนงานทั่วไป กองชKาง 10 ถ.โต1ะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0945937898  -

188 นายนิมิตร  ญาณรัตน คนงานทั่วไป กองชKาง 17 ซ.14 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862962534  -

189 นายพรชัย   เกษโร คนงานทั่วไป กองชKาง 223 ถ.รักษชนะอุทิศ   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0836524405  -

190 นายจรัส    ขวัญคุม คนงานทั่วไป กองชKาง 317/14 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0878365944  -

191 นายดอน  คงประเสริฐ คนงานทั่วไป กองชKาง 63/5 ถ.บDานตันหยงมะลิ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0895998818  -

192 นายสุพันธ    ไชยศรี คนงานทั่วไป กองชKาง 299 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0850816700  -

193 นายวิภาค   สุขไชย คนงานทั่วไป กองชKาง 27 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0856716748  -

194 นายทองเล็ก   พุฒิยัติ คนงานทั่วไป กองชKาง 69 ซ.1 ถ.ทรายทอ.4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  -  -

195 นายปรีชา    โพธิงอก คนงานทั่วไป กองชKาง 1/271 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0822605627  -

196 นายสิริพงษ     จันทโร คนงานทั่วไป กองชKาง 43 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892944870  -

197 นายอนุชา     กิตติชัย คนงานทั่วไป กองชKาง 903/12 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869626397  -

198 นายปรัชญา    โพธิงอก คนงานทั่วไป กองชKาง 1/271 ถ.ทรายทอง 3  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0936089422  -

199 นายนคินทร    สาและ คนงานทั่วไป กองชKาง 10 ถ.โต1ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0637672182  -

200 นายนาวิน    ศรีสุวรรณ คนงานทั่วไป กองชKาง 125/1 หมูKที่ 6 ต.โละจูด  อ.แวDง  จ.นราธิวาส  0896552239  -

201 นายนาสรูดิน  สือแม หน.ฝFายบริหารงานฯ กองสาธารณสุขฯ 48 ถ.วงศประดิษฐ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0847725848

202 นส.อรุณวาตี  สิทธิเส็ม นักวิชาการสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ 114 ซ.8 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ล จ.นราธิวาส 0818966613  -

203 นส.ชินกานต  สินธนูชัย เจDาพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ 63/5 ถ.บDานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0884881148  -

204 นายจํารัส  นานุDย ลูกจDางประจํา กองสาธารณสุขฯ 76/4 ม.3 ต.ปูโย1ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873989708  -

205 นายเขียน  แซKยับ ลูกจDางประจํา กองสาธารณสุขฯ 116/1 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 0807072329  -

206 นายเกษม  อินมะณี ลูกจDางประจํา กองสาธารณสุขฯ 1/33 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0-7361-2397  -

207 นางฉันทนา  ปอสี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 89/60 ม.1 ถ.โต1ะลือเบ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869560378  -

208 นางสุกัญญา  สังขแกDว พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/203 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0935922611  -

209 นางมยุเรศ  พุKมไทร พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 38 ถ.ทรายทอง 3 ซ.1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0612028505  -
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210 นางอูด  คงทอง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1-94 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0611619465  -

211 นางมลิวัลย  สายคําวงษ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/271 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869669241  -

212 นางสายทิพย  ไชยศรี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/94 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0983684918  -

213 นส.อาซีเราะ  ยีดํา พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/55 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894686561  -

214 นายนิดิง  อาแซ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/140 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0919806313  -

215 นส.นูรีฮา  ยะปา พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 406 ซ.13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0-7361-2397  -

216 นส.เจ1ะยาเราะ  มามะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 127/24 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0816774808  -

217 นางวรรณเฉลิม  แซKตั้ง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/55 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862890954  -

218 นส.ยุเหราะ  ชKวยบํารุง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/329 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0807137806  -

219 นส.อรวรรณ  โชติชKวง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 193/13 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0883881239  -

220 นางสุจินันท จันทพงค พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 590/37 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869685521  -

221 นายยูโซ1ะ  ดาโอ1ะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 95 ซ.6 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0980309711  -

222 นส.จิราวรรณ  โต1ะจิ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 105/73 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0615060246  -

223 นายศักดา  แหวมDาหมุ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 105/73 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0615060246  -

224 นางสาลีนา  มะแซ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 93 ซ.6 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0874797710  -

225 นางทองปาน  เนกอนันต พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 274 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0833975748  -

226 นายสวัสดิ์  รักษาการ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 274 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0620495597  -

227 นางมาตยา  ลีรักษ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 89/73 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0822635269  -

228 นางดาริน  ศรีสุวรรณ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 143/8 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831696321  -

229 นางสุวรรณ  เวทมาหะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/89 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869488258  -

230 นายสุรพัฒน  รอดดDวง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/89 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0874750434  -

231 นางสังวาลย  จันทรจักร พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1-139 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869649534  -

232 นางสมคิด   ยิ้มเอียด พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/171 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897384528  -

233 นส.กันยา  วรรณะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 13 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897358625  -

234 นางประทุม  โจปMติ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/171 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0874783260  -

235 นางศิริพร  สุทธิประภา พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 110 ถ.บDานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0623703824  -
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236 นางดาว  ขุนสวัสดิ์ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 112/12 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862929003  -

237 นางบุญมี  โชคดี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 89/63 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ล จ.นราธิวาส 0620810295  -

238 นางสมจิตร  ดํากระเด็น พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 105 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873935526  -

239 นางสมนึก  อินมะณี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/33 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 07361-2397  -

240 นส.หาบีเดาะ  หะยีมามะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 21/12 ซ.3 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0872925991  -

241 นส.แวยามีละ  ตKวนพา พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/139 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0828287367  -

242 นางพิณ  สุขสวัสดิ์ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 37/9 ถ.บDานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0955981626  -

243 นางสมคิด  สุขแสง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 276 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0808630955  -

244 นส.รุKงสาง  ดํากระเด็น พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 145/64 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0827331841  -

245 นางพิน  ดํากระเด็น พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 37 ซ.4 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0824328387  -

246 นางกรทิมา  แซKตั้ง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/297 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0923572512  -

247 นางบุญแกDว  สุรกําแหง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 391/1 ซ.11 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0850781112  -

248 นายสุวรรณ  จันทรจักร พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1-139 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0928282050  -

249 นางสาลือมา  อูเซ็ง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 89/79 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0620679894  -

250 นางสุนีย  ฉัตรเงิน พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 146/12 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0824306591  -

251 นส.เครือ  เวทโอสถ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 54 ถ.ลูกเสืออนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0-7361-2397  -

252 นส.สมบัติ  ซิวหนิม พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 700 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0852664205  -

253 นายอาแซ  ดอเลาะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 260 ถ.อนุกาชาดอนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831866285  -

254 นางฮาลีเมาะ  ดอเลาะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 260 ถ.อนุกาชาดอนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831866285  -

255 นางซากียะห  อามิง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 127/23 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0874791388  -

256 นายอัรอัสมี  สะแลแม พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 21/12 ซ.3 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0807164795  -

257 นส.สุทธิศา   ฉัตรเงิน พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 146/49 ม.5 ซ.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0805468788  -

258 นายประดิษฐ  พงศธรกุล พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 122/2 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0844074204  -

259 นายเด็ง  เจ1ะอาแว พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 5/1 ซ.11 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0936863599  -

260 นายสมชาย  หะยีเจ1ะหลง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 98/96 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0843961817  -

261 นายมามะ  เจ1ะมูดอ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 42 ถ.วิถึอุทก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0-7361-2397  -
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262 นายสวน  อินแกDว พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 57 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896584625  -

263 นายมะหะมะ  ซายอ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 127/23 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0824370089  -

264 นายโสภณ  พุทจิตร พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 100/11 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0876379894  -

265 นายแวสุกรี  อาลี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 114 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0610464765  -

266 นายจิตร  พีระ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 201/7 ซ.16 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0810987998  -

267 นายชัยเดช  จันทรนุรัตน พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 716/4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0895967544  -

268 นายวิระพงษ  จอมแพKง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 146/49 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831927188  -

269 นายสมคิด  ปอสี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 89/60 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0828210528  -

270 นายวิฑูล  วงษตาธรรม พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 163 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831685890  -

271 นายสงกรานต  ใจปMติ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/38 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894629354  -

272 นายสมเกียรติ  สุวรรณทอง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 192/3 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894687292  -

273 นายพันธวุฒิ  สิมมะลิ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 282 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0913167697  -

274 นายเตือน  ศรีจจันทร พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/297 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0828214784  -

275 นายสาคร มะโนแสน พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 193/7 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0805421511  -

276 นายหาญ  ขุนทวี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 54 ถ.ลูกเสืออนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0847489270  -

277 นายนูซี บินเปาะเซ็ง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/177 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0810927459  -

278 นายนุDย บุญรอด พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/297 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0836513772  -

279 นายประภาส  วงศหมั่น พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 151/10 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831734542  -

280 นายไพจิต  แกDวชKวย พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 54 ซ.3 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869647745  -

281 นายสมาน  อารง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 29/3 ม.4 ต.มูโน1ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0876332267  -

282 นายสนิท  ทิวากรชัย พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 77 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815432255  -

283 นายลิขิต  โคตะสิน พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 145/64 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0956956314  -

284 นายสมมาตร   แหDวมDาหมุ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/145 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873903183  -

285 นายอับดุลเลาะ   อนันชลธี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 376 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0618910451  -

286 นายสมนึก  คงแสง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 350/17 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869638485  -

287 นายอนันต  บีดิง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 122 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894639337  -
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288 นายมามะนอ  อาแว พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 82/27 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0926788722  -

289 นายธํารง  ขุนพรม พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 119/10 ถ.ประเวศชลธี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0807024169  -

290 นายรูท   มะสมัน พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 70 ถ.วงศประดิษฐ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0611822163  -

291 นายมะกอเซ็ง  สือแม พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 49 ถ.วงศประดิษฐ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0847475866  -

292 นายอดุลย  ทองนพคุณ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 112/12 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0807155584  -

293 นายเอกวุฒิ  แดงกลDาหาญ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 84/6 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873960301  -

294 นายวุฒิศักดิ์   วKองไว พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 122/2 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0895798055  -

295 นายมักกร   อินมณี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/46 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897907108  -

296 นายหมัดยาหมิน    แนะนวน พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/329 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0876306387  -

297 นายอาดีลาน   มะนุ1 พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 33-35 ถ.ลูกเสืออนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0615575425  -

298 นายวรวิทย  เตียมเจริญ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 128/57 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815403128  -

299 นายสมภร  ศรีสุวรรณ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 143/8 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831696321  -

300 นายมาหน1ะ   ยา พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 153 ซ.13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896591970  -

301 นายสมเดช   เจ1ะสนิ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 17 ซ.8 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869556430  -

302 นายประยูร   ทองนพคุณ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 122/10 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0847583801  -

303 นายอุเซ็ง   ดาโอะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 93 ซ.6 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0971276325  -

304 นายเจ1ะเลาะ   มาดารู พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 76/2 ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0873959004  -

305 นายอาแว   เจ1ะโวะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 406 ซ.13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0888323628  -

306 นายวีรพล   วKองไว พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 454 ซ.8 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815996434  -

307 นายอภิสิทธิ์   นิจศักดิ์ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/171 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0980157315  -

308 นายประสบ   สุขนDอย พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 112/1 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0884885596  -

309 นายอาคม  ปMดเมือง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 150/2 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-บก จ.นราธิวาส 0817987498  -

310 นายอภิชาติ   จินดาธรรม พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 207 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896551751  -

311 นายโอ   แกDวแสงทอง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 125/91 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892947923  -

312 นายทวีศักดิ์  มาลัย พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 89/70 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0824182383  -

313 นายสัน  เขียวหลี พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/351 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0808720478  -
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314 นายคํา  สิทธิเจริญ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 193/8 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0629822732  -

315 นางปะอีซะห  มะฮามะรีเป̂น พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/117 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0872925115  -

316 นายวันภัดดลี  กาเซ็ง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 7 ซ.6 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0817486660  -

317 นายรอฮิม   ดือเร1ะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 55/5 ซ.3 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896563576  -

318 นางวาตี  สมานกุลวงศ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 40/7 ถ.โต1ะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896564381  -

319 นส.นูรีสัน  นุยอ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 200/19 ถ.โต1ะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0-7361-5290  -

320 นายพชรพล   มะลิขาว พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 56 ซ.18 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869676656  -

321 นส.ฐิติรัตน  ศรีสุวรรณ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 228/20 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0899766682  -

322 นส.อารีนา   ยูโซะ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 183 ถ.ประเวศชลธี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0846324652  -

323 นายเจ1ะมูดอ   เจ1ะลง พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/110 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0-7361-5290  -

324 นส.โนรีซาน  มูฮําหมัดอายุบ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 163 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0868942520  -

325 นางบุษบา  เสมพืช พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 250/3 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0895993802  -

326 นายมนัส  เบญจสาร พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 51/1 ถ.ทรายทอง 5 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0827297870  -

327 นายอับดุลเล1าะ   มะแซ พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/101 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896581046  -

328 นายยูฮาลี   ลอแม พนักงานจDางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/117 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0898785188  -

329 นายสุนทร      เพ็ชรคง ผอ.สKวนบริหารการศึกษา สํานักการศึกษา 5 ถ.ประชาภิรมย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 0836565750  -

330 นางสาวนุสา     ธรรมเจริญ เจDาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักการศึกษา 139/84 ม.5 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0816901755 nusa8t8@gmail.com

331 นางบุษรา  ศรีสุวรรณ เจDาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักการศึกษา 75/12 ถ.ทรายทอง 3  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0816392997 po.bussara21@gmail.com

332 นางวิลุดา     พรมแกDว บุคลากร สํานักการศึกษา 62/44  ถ.ประชาวิวัฒน ซ.1  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869609792 wiluda@yahoo.co.th

333 นางวรรณา     เล็กสุภาพ เจDาพนักงานการเงินและบัญชี สํานักการศึกษา 147/74 ม.5 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0817388262 pna_1212@hotmail.com

334 นายสุทธิพันธ     โสภณสุขกุล ศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา 9/18 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815427382 kj0707@hotmail.com

335 น.ส.ทัศนียา  รักไทรทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักการศึกษา 9 ถ.ทรายทอง 1 ซอย 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0828260598 Tassa_neeya@hotmail.com

336 น.ส.สุกัญญา     พรหมศักดิ์ คนงานทั่วไป สํานักการศึกษา 70/12 ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.17/4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0878371412 ik_lerm@hotmail.com

337 นายบุญเกิด     ชูศรี พนักงานขับรถยนต สํานักการศึกษา 29 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0635495099  -

338 นายสมชาย     แกDวตานี คนงานทั่วไป สํานักการศึกษา 27 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0889761692  -

339 น.ส.สุดารัตน     หะมะ คนงานทั่วไป สํานักการศึกษา 40/2  ถ.โต1ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0807074114  haslinda166@gmail.com



เบอร�โทรศัพท�
เบอร�โทรศัพท�สํานักงาน
เบอร�โทรศัพท� มือถือ

เบอร�โทรศัพท� บ�าน

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน ง สังกัด ที่อยู (สําหรับส งไปรษณีย�) E-mal

340 นายมูฮําหมัด   จินตรา คนงานทั่วไป สํานักการศึกษา 455/5 ซ.13  ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0849648184  -

341 นายณัฐวุฒิ    จันทรศิริ คนงานทั่วไป สํานักการศึกษา 188 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0876307789  -

342 น.ส.พรทิพย   ขาวนวล คนงานทั่วไป สํานักการศึกษา 2/1 ถ.ทรายทอง 2 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0872918879  -

343 นายไกรวิทย  นราวิทยเสรี คนงานทั่วไป สํานักการศึกษา 160/13 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0836543700  -

344 นายอิสมะแอ      ยูนุห ผูDอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 903/30 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0635830838  -

345 นายแวอูเซ็ง      สะรีเดะ หัวหนDาฝFายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม 167 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0819635722  -

346 นางสาวฟาริดา      หลําเบ็ลส1ะ นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 63/1  ถ.วงศวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0887885975 mai_fari@hotmail.com

347 นางสาวนิภาภรณ      กวยสกุล นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 63/1  ถ.วงศวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0819635722
348 นายวรพจน        สาลัย นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 63/1  ถ.วงศวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0898777120 worapotsalai@hotmail.com

349 นายมะไซดี          มะยะโก1ะ พนักงานขับรถยนต กองสวัสดิการสังคม 63/1  ถ.วงศวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0872897701  -

350 นายซูลกีปรี         ดาโอ1ะ คนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 92  ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0815993537  -

351 น.ส.โซรีรัตน        สะแลแม คนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 51 ซ.11 ถ.ทรายทอง 1  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0863556827 sorerat@hotmail.com

352 น.ส.ฟารีนา        ลาเต1ะ คนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 90 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 869685750 fareena_nana7@hotmail.com

353 นางศศิกานต      บุญมาศ คนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 109/16  ถ.รักษชนะอุทิศ 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0631034597 sandee578@hotmail.com


