
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  เจAะอูมา 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 นายไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 14 ถ. โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 088-1820344 -

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

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

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

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

13 นายเจAะดอหะ   เจAะซอ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 157 ซ.13 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-5436740 -

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

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

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

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

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

19 นายเจAะอาแซ   เจAะแว สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 6 ซ.3  ถ.ชลธารเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6551556 -

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

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

22 นายสมพร  ติ้นหนู รองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 138/4-5 ม.5  ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0816907893  -

23 นางสาวอารมณ  พิรุณ หัวหนVาสํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 61/7 ถ.ทรายทอง 4  ซ.3  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส     0897399566     r_rom6@hotmail.com

24 นางศศิธร   มะสามะ เจVาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 165/12 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0819692206 sarabee52@hotmail.com

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

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

แบบกรอกรายชื่อเจ�าหน�าที่ภายในหน วยงาน  สําหรับการเก็บข�อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส วนได�เสียภายใน
(Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ITA2562 )

หน วยงาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน ง สังกัด ที่อยู (สําหรับส งไปรษณีย�) E-mal
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27 นางวาสนา  นVอยดํา หัวหนVาฝZายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 144/9 ซ.17  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897329158 wasa_158@hotmail.com

28 นางซาฟ^นา  เจะเด็ง เจVาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 240/6  ซ.13  ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0892969527 na_safee@hotmail.com

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

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

31 จaาเอกวัชระ   จันทบดี เจVาหนVาที่เทศกิจชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 41 ซ.4 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0890050476 watcharamp6@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43 นางวรรณา   นิยมมุaงธรรมะ คนงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 42/4 ถ.โตAะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0862929119      ningwanna57@gmail.com

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

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

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

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

48 นายมงคล  หมวดมณี พนักงานขับรถยนต สํานักปลัดเทศบาล 71/4 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869676773  -

49 นายกําพล  เมฆกลาง พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 1/33 ถ.ทรายทอง 3  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0987439753  -

50 นายอารีย   ลาเตAะ พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 78  ถ.วงศประดิษฐ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นริวาส 0878044103  -

51 นายปfนดี  ยะปา พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 42 ถ.วิถีอุทก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869584743  -

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

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

54 นายวิสูตร   วaองไว พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 9 ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894679704  -

55 นายนูรัยดี   แมโด พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 159/2 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0965612939  -
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56 นางกุหลาบ   มาลยาภรณ พนักงานวิทยุ สํานักปลัดเทศบาล 71/3 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815432260  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66 นางสาววรลักษณ  ไซรVสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการกองวิชาการและแผนงาน 48 ถ.ชลธารเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0914601029 amelie@hotmail.com

67 น.ส.พิมพประภา  แกVวรัตน เจVาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน 43 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0869563220 pimkaewrat@gmail.com

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

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

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

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

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

73 นางจินดา   อินทรสุวรรณ ผูVอํานวยการกองคลัง กองคลัง 41 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896562181 jinda_2551@hotmail.com

74 นางสาวยุบล  เพชรรัตน เจVาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองคลัง 147/9 ม.5 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815987831 yubon_28@hotmail.com

75 นางลัดดาวัลย  ขวัญชู เจVาพนักงานจัดเก็บรายไดVชง กองคลัง 141  ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 081-7482396

76 นางจํานงจิตต  บุญวัน หัวหนVาฝZายแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 55/3 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 091-8364993

77 นางจุรี    จันติ หัวหนVาฝZายบริหารงานคลัง กองคลัง 84 ถ.ศิริไชยชาญ อ.เมือง จ.นราธิวาส 0862897258 poom_poom222@hotmail.com

78 นางนฤภร  เพ็ชรคง หัวหนVาฝZายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง 37  ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 066-1586162

79 น.ส.ไพรินทร  กลaอมเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองคลัง 163 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-0980557 rin22222@hotmail.com

80 น.ส.ศิริวรรณ  พรหมฤทธิ์ นักวิชาการคลังปฎิบัติการ กองคลัง 187  ม.6  ต.พิปูน  อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช 083-3956425

81 นายคอยรูล  มะเย็ง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ กองคลัง 117/1 ถ.เจริญเขต ซ.13 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-8824824

82 นางสาวสุดา  คงศรี เจVาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองคลัง 35  ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 094-3161484

83 นางวธูเนตร  ใจพินิจ เจVาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองคลัง 258  ถ.ทรายทอง 4 ซ.5 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 091-8269156

84 นายอิสมาแอล   หอมกลิ่น เจVาพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง 117/1 ถ.เจริญเขต ซ.13 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-0170290 nongarm_2535@hotmail.com
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85 นายอนุรักษ  เจAะนิ ลูกมือชaางแผนที่ภาษี กองคลัง 702/20  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 081-8968223

86 นางวรรณา  ผุสระ คนงานทั่วไป กองคลัง 61/13 ถ.ทรายทอ 4 ซ.3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-2918862

87 น.ส.อรวรรณ  ฉาฉ่ํา คนงานทั่วไป กองคลัง 141  ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 087-0732197

88 น.ส.จริยา  แสนสุข คนงานทั่วไป กองคลัง 61/13 ถ.ทรายทอง 4 ซ.3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-6986565

89 น.ส.พรณัฐชนก  สุขแดงพรหม คนงานทั่วไป กองคลัง 141  ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 086-2921189

90 นางธัญญา  แวสะมะแอ คนงานทั่วไป กองคลัง 155/4  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-2998849

91 น.ส.พนิดา  ดีหลิว พนักงานจVางทั่วไป กองคลัง 548/1  ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 065-5351445

92 นางสาวพิชามญชุ   วิชญภาณ พนักงานจVางทั่วไป กองคลัง 54/7 ถ.ประชาวิวัฒน17/2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-1688232 phicha407@gmail.com

93 น.ส.ภัสสร  ศรีนาเคน พนักงานจVางทั่วไป กองคลัง 990/37 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.17 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 092-6963229

94 นายพงษศักดิ์  สัมฤทธิ์ คนงานทั่วไป กองคลัง 106  ถ.วงศวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 083-6591189

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

96 นางสาวสูนีตา   ยาลี คนงานทั่วไป กองคลัง 182/3  ม.5  ต.โคกสยา  อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส 083-1841791

97 นายถวิล   บุญพรัด คนงานทั่วไป กองคลัง 29  ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-4631279

98 นางนราธิป  สัมพันธ คนงานทั่วไป กองคลัง 280/3 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-1931661 Narathip_2525@hotmail.com

99 นางธันฐภัทร สิริโชติสุวรรณ คนงานทั่วไป กองคลัง 61  ถ.ประชาวิวัฒน ซ.19 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 088-3933653 p_rain002@hotmail.com
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100 นางสาวรอซีดะห  แวอาลี คนงานทั่วไป กองคลัง 3/9   ถ.โตAะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-7340769 dah_wea1982@hotmail.com

101 นางอารีย  วังชaวย คนงานทั่วไป กองคลัง 61/13 ถ.ทรายทอง4 ซ.3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6598625 -

102 นางสาวยุพิน  พรหมภักดี เจVาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองคลัง 44/27 ถ.ทรายทอง 3 ซ.1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 061-2639982 -

103 น.ส.ยีรา  สนิบากอ คนงานทั่วไป กองคลัง 117/1 ถ.เจริญเขต ซ.13 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-4644135 lar_071@hotmail.com

104 นายไพรัตน    คงหมั่น ผูVอํานวยการกองชaาง กองชaาง  111/1  ถ.รักษชนะอุทิศ 2 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 081-5402-202  -

105 นางสาวเครือมาส  เบญจสาร เจVาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองชaาง 51/1 ถ.ทรายทอง 5 ซ.1 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 081-4795-811  -

106 นายเหม    กิตติชัย นายชaางโยธาอาวุโส กองชaาง 903/12  ถ.ประชาวิวัฒน   อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   96120 083-1687-319  -

107 นายสถาพร     เพ็ญมาศ หน.ฝZายควบคุมอาคารและผังเมือง กองชaาง 75/24  ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.8  อ.สุไหงโก-ลก    จ.นราธิวาส   96120 089-4639-179  -

108 นายพัฒนพงศ   ศรีสุวรรณ นายชaางโยธาอาวุโส กองชaาง 75/12  ถ.ทรายทอง  3   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 089-7395-096  -

109 นายประสงค     บั้นบูรณ หัวหนVาฝZายสาธารณูปโภค กองชaาง 182/14   หมูa  5  ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 084-9698-626  -

110 นายวิเชียร      มุขคีรี นายชaางไฟฟ`าอาวุโส กองชaาง 147/88  หมูa  5 ต.ปาเสมัส   อ.สุไหงโก-ลกจ.นราธิวาส 96120 080-5446-553  -

111 นางอาภรณ    ณ   สงขลา เจVาพนักงานสวนสาธารณะชง กองชaาง 61/7 ถ.ทรายทอง  4  ซ.3  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   96120 081-9903-047  -

112 นายสมศักดิ์    ขจรวีระธรรม นายชaางโยธาอาวุโส กองชaาง 157/16 หมูa 5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   96120 081-7552-899  -

113 นายสุธน     ลอยลิบ นายชaางไฟฟ`าปฏิบัติงาน กองชaาง 51/2 ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   96120 086-9661526
114 นางสาวธนานันต  โชตนชยพัทธ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กองชaาง 264 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   96120 081-5998-705  -

115 นางสาวนิรอซีลา   รอสารี เจVาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองชaาง 990/115 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.17 อ.สุไหงโก-ลกจ.นราธิวาส 96120 087-3909033
116 นายอุทัย    บุญมาศ คนงานทั่วไป กองชaาง 109/25  ถ.รักษชนะอุทิศ 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 073-612-393  -

117 นายคลVอย     ชุมนิตย คนงานทั่วไป กองชaาง 175 ถ.โตAะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก    จ.นราธิวาส    96120 089-5958-153  -

118 นายถวัลย     อุไรกุล คนงานทั่วไป กองชaาง 80  ถ.ประชาวิวัฒน   ซ.18  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส  96120 086-9638-060  -

119 นายอัซมี     ดือเรAะ คนงานทั่วไป กองชaาง 310  ถ.เจริญเขต  ซ.17  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   96120 087-2955-229  -

120 นายสมชาย    ติ้นหนู คนงานทั่วไป กองชaาง 2/1  ถ.ทรายทอง  2  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 089-7329-954  -

121 นายวินัย     หนูสงวน คนงานทั่วไป กองชaาง 150/1 หมูa  6 ต.ปาเสมัส   อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 084-8534-993  -

122 นายอํานวย   แสงสุวรรณ คนงานทั่วไป กองชaาง 70  ถ.ทรายทอง  4  ซ.2  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 080-7081-902  -

123 นายสุข    จันทโร คนงานทั่วไป กองชaาง 43  ถ.รักษชนะอุทิศ  2  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 089-2944-870  -

124 นางพิมพ     แดงกลVาหาญ คนงานทั่วไป กองชaาง 98/29  ถ.ทรายทอง  3 ซ.1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส   96120 089-2976-697  -

125 นายอรรถพล    ลัคนทิน คนงานทั่วไป กองชaาง 309  ถ.เอเชีย  18  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 081-6089-006  -

126 นางปfทมา    วรพงศพิบูลย คนงานทั่วไป กองชaาง 40/15  ถ.ทรายทอง  3  ซ.1  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 081-8976-480  -

127 นางดิสราภรณ    นรชาติพันธุ คนงานทั่วไป กองชaาง 62/42  ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.1  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 089-6564-847  -

128 นางสาวทัชชกร   เอี่ยมทaา คนงานทั่วไป กองชaาง 185/2  ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.8  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส 96120 087-6332-389  -
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129 น.ส.ฮีดายAะ   เจAะแว คนงานทั่วไป กองชaาง 44  ถ.ทรายทอง 1  ซ.4  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 089-5261-475  -

130 นายสมาน     รูสลัม คนงานทั่วไป กองชaาง 6  ถ.โตAะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 080-7076-377  -

131 นายสุรินทร    หวันชิตนาย คนงานทั่วไป กองชaาง 8  ถ.ทรายทอง 1  ซ.4  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 081-5981-652  -

132 นางสาวคนธีรัตน   โลกะพันธ คนงานทั่วไป กองชaาง 38/13  ถ.ทรายทอง  3  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 089-4670-668  -

133 นายอุสมัน     ยะโกAะ คนงานทั่วไป กองชaาง 511  ถ.ประชาวิวัฒน  ซ.11  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 086-2954-631  -

134 นายสุขุม    เจAะแว คนงานทั่วไป กองชaาง 66  ถ.ชื่นมรรคา  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 086-2935-169  -

135 นายเจAะหรอม    แกVวสองเมือง คนงานทั่วไป กองชaาง 1/3  ถ.ทรายทอง 1  ซ.9 อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 086-9569-394  -

136 นายอับดุลเลาะ    อามะ คนงานทั่วไป กองชaาง 3  ถ.ทรายทอง  1  ซ.10  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 089-4656-972  -

137 นายอับดุลเลาะ    ยูโซAะ คนงานทั่วไป กองชaาง 125 ถ.ประชาวัฒน ซ.11  อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 086-9579-981  -

138 นายอิสมาแอ   มีดูละ คนงานทั่วไป กองชaาง 80  ถ.ทรายทอง  5   อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 081-0944-615  -

139 นายอํานวย     จันทรหงษ คนงานทั่วไป กองชaาง 173/12  ถ.เจริญเขต  ซ.16   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 089-4643-640  -

140 นายอนุชา    กิตติชัย คนงานทั่วไป กองชaาง 903/12  ถ.ประชาวิวัฒน    อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 086-9626-397  -

141 นายดอน   คงประเสริฐ คนงานทั่วไป กองชaาง 63/5  ถ.บVานตันหยงมะลิ    อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 089-5998-818  -

142 นายวิภาค    สุขไชย คนงานทั่วไป กองชaาง 27  ถ.ทรายทอง  2   อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 085-6716-748
143 นายสิริพงษ     จันทโร คนงานทั่วไป กองชaาง 43  ถ.รักษชนะอุทิศ  2   อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส   96120 089-2944-870  -

144 นายพงศทัย    กูลเกื้อ คนงานทั่วไป กองชaาง 54/4 ซ.4 ถ.ทรายทอง 4  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9650-045  -

145 นายจรัส     ขวัญคุม คนงานทั่วไป กองชaาง 317/14 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-8365-944  -

146 นายนิมิตร    ญาณรัตน คนงานทั่วไป กองชaาง 17 ซ.14 (ถ.เจริญเขต) ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-2962-534  -

147 นายปาวยี     บือราเฮง คนงานทั่วไป กองชaาง 42/9 ถ.โตAะลือเบ  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-2975-206  -

148 นายอุดร   แดงกลVาหาญ คนงานทั่วไป กองชaาง 98/29  ถ.ทรายทอง  3  ซ.1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 087-6306-527  -

149 นายวิพัฒน    หนูวุaน คนงานทั่วไป กองชaาง 317/14 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7375-183  -

150 นายสามารถ    คงแกVว คนงานทั่วไป กองชaาง 88 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-5783-857  -

151 นายบรรจง     โชคดี คนงานทั่วไป กองชaาง 109/15 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-4622-632  -

152 นายโกสนธิ์    เกิดสมศรี คนงานทั่วไป กองชaาง 120 ถ.ทรายทอง 5  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-2969-805  -

153 นายไพโรจน     บุญมาศ คนงานทั่วไป กองชaาง 109/15 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-2869-816  -

154 นายเกื้อกูล    เกษโร คนงานทั่วไป กองชaาง 250 ถ.รักษชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-8542-856  -

155 นายอนุชัย   อาแว คนงานทั่วไป กองชaาง 143 ซ.8 (ถ.ทรายทอง 1)  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9600338  -

156 นายสุพันธ     ไชยศรี คนงานทั่วไป กองชaาง 250 ถ.รักษชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 085-0816700  -

157 นายอํานวย    จันทรหงษ คนงานทั่วไป กองชaาง 173/12 ซ.16 (ถ.เจริญเขต) ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-4643640  -
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158 นายพรชัย    เกษโร คนงานทั่วไป กองชaาง 223 ถ.รักษชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-6524405  -

159 นายสงaา    พันธศรี คนงานทั่วไป กองชaาง 280 ถ.ประชาวิวัฒน  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-3132410  -

160 นายโสภณ     สาและ คนงานทั่วไป กองชaาง 10 ถ.โตAะลือเบ   ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-0720356  -

161 นายทองเล็ก    พุฒิยัติ คนงานทั่วไป กองชaาง 1/271 ถ.ทรายทอง 3  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-2515-969  -

162 นายปรีชา  โพธิงอก คนงานทั่วไป กองชaาง 1/271 ถ.ทรายทอง 3  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-3985-065  -

163 นายปรัชญา   โพธิงอก คนงานทั่วไป กองชaาง 1/271 ถ.ทรายทอง 3  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-3985-065  -

164 นายบุญเลิศ   พรมแกVว คนงานทั่วไป กองชaาง 37 ซ.1 ถ.ประชาวิวัฒน   ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-1949-299  -

165 นายอุเทน  เกษโร คนงานทั่วไป กองชaาง 250 ถ.รักษชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 085-0816700  -

166 นายธีรวุฒิ   อินทรพิบูลย คนงานทั่วไป กองชaาง 124 ถ.ทรายทอง 5 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส   96120 073-612393  -

167 นายราคี    โลนไธสง คนงานทั่วไป กองชaาง 173/12 ซ.16 (ถ.เจริญเขต) ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-6512128  -

168 นางปรียา     สังขสุวรรณ คนงานทั่วไป กองชaาง 71/3 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-9787783  -

169 นายเนียม    จันแดง คนงานทั่วไป กองชaาง 10/8 ซ.20 (ถ.เจริญเขต) ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-8587611  -

170 นายสมชาย   พันธนัดธี คนงานทั่วไป กองชaาง 149 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 073-612393  -

171 นายสง    ชูชาติ คนงานทั่วไป กองชaาง 309 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-3980356
172 นางอมร    ลัคนทิน คนงานทั่วไป กองชaาง 309 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-5981308  -

173 นายนิติพงษ   พิมพทอง คนงานทั่วไป กองชaาง 309 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 073-612393  -

174 นายอรรถพล  ไชยเสนา คนงานทั่วไป กองชaาง 156/18 ซ.1 (ถ.ทรายทอง3) ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 073-612393 -

175 นายนฤเบศ  คงหมั่น คนงานทั่วไป กองชaาง 111/1 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 073-612393 -

176 นางสาวกนิษฐา   เกษโร คนงานทั่วไป กองชaาง 250 ถ.รักษชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 085-0816700 -

177 นายพิทักศิษย  พานิชธนาคม ผอ.กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ 3 ซ.12 ถ.ณ นคร อ.เมือง จ.นราธิวาส 082-8336892 kungnara6892@gmail.com

178 นายนัสรุดดีน  วารีสมาน หน.ฝZายบริหารงานฯ กองสาธารณสุขฯ 48 ถ.วงศประดิษฐ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0847725848 dskl5816@hotmail.com

179 นส.อรุณวาตี  สิทธิเส็ม หน.ฝZายบริการงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 114 ซ.8 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ล จ.นราธิวาส 0818966613 teeti_narak@hotmail.com

180 นส.ชินกานต  สินธนูชัย เจVาพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ 63/5 ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0884881148 chinnakan_nong@hotmail.com

181 นางสาวลันตี  หิมวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กองสาธารณสุขฯ 53/56 หมูa 13 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 080-4411046 Lantee.2560@hotmail.com

182 นางสาวพนิดา  แดงศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กองสาธารณสุขฯ 3 หมูa8 ต.กายูคละ อ.แวVง จ.นราธิวาส 097-3452068 m.a.y._panida@hotmail.com

183 นายจํารัส  นานุVย ลูกจVางประจํา กองสาธารณสุขฯ 52/6 ซ.4 ถ.ทรายทอง 4 087-3989708 -

184 นายเขียน  แซaยับ ลูกจVางประจํา กองสาธารณสุขฯ 112/2 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-7072329 -

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

186 นายสุรชัย  สุขแกVว พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 19/2 หมูa 2 โตAะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 080-0357601 -
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187 นายมะซับรี  มูซอ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 97 ถ.ทรายทอง 5 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-5994393 -

188 นายเสริมวิทย  ทองไทย พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 59/50 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ ภูเก็ต 086-4028922 -

189 นายวันอัลวี  กาเซ็ง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 174/8 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-2676856 -

190 นายอํารี  อนันตชลธี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 82 ซ.21 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-8213253 -

191 นายเดaน  พิมพทอง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 309 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-6280260 -

192 นายไพศาล แกVวชaวย พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/174 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-4304594 -

193 นายธีรศักดิ์  จุลเทพ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 135 ซ.7 ถ.ทรายทอง1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-2682452 -

194 นางฉันทนา  ปอสี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 37/57 ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9560378 -

195 นางสุกัญญา  สังขแกVว พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/203 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0935922611  -

196 นางมยุเรศ  พุaมไทร พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 38 ถ.ทรายทอง 3 ซ.1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0612028505  -

197 นางอูด  คงทอง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/94 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0611619465  -

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

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

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

201 นายนิดิง  อาแซ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/140 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 095-3134053  -

202 นส.นูรีฮา  ยะปา พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 406 ซ.13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 088-8323628  -

203 นส.เจAะยาเราะ  มามะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 64/5 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-6310050 -

204 นางวรรณเฉลิม  แซaตั้ง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/55 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862890954  -

205 นส.อรวรรณ  โชติชaวง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 193/13 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0883881239  -

206 นางสุจินันท จันทพงค พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/37 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9685521 -

207 นายยูโซAะ  ดาโอAะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 95 ซ.6 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0980309711  -

208 นส.จิราวรรณ  โตAะจิ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 14/16 ซ.5 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 061-5060246 -

209 นายศักดา  แหวมVาหมุ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 14/16 ซ.5 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 061-5060246 -

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

211 นางทองปาน  เนกอนันต พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 274 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-8215732  -

212 นายสวัสดิ์  รักษาการ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 274 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0620465597  -

213 นางมาตยา  ลีรักษ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/110 ถ.ทรายทอง 3 082-2635269 -

214 นางดาริน  ศรีสุวรรณ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 112/12 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-1696321 -

215 นางสุวรรณ  เวทมาหะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/89 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869488258  -
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216 นายสุรพัฒน  รอดดVวง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/89 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0874750434  -

217 นายรัฐพล ยะปา พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 42 ถ.วิถีอุทก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-2939099 -

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

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

220 นส.กันยา  วรรณะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 686/4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7358625 -

221 นางประทุม  โจปcติ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/354 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-4783260 -

222 นางดาว  ขุนสวัสดิ์ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 112/12 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862929003  -

223 นางบุญมี  โชคดี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 15 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 062-0810295 -

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

225 นางสมนึก  อินมะณี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/33 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 063-8394898  -

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

227 นส.แวยามีละ  ตaวนพา พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/139 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0828287367  -

228 นางพิณ  สุขสวัสดิ์ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 37/9 ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0955981626  -

229 นางสมคิด  สุขแสง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/7 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-8630955 -

230 นส.รุaงสาง  ดํากระเด็น พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 105 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-7331841 -

231 นางกรทิมา  แซaตั้ง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/297 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-3022955  -

232 นางบุญแกVว  สุรกําแหง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 39/1 ซ.11 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0850781112  -

233 นายสุวรรณ  จันทรจักร พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/139 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0928282050  -

234 นางสาลือมา  อูเซ็ง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 7/18 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 062-0679894 -

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

236 นายอาแซ  ดอเลาะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 260 ถ.อนุกาชาดอนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831866285  -

237 นางฮาลีเมาะ  ดอเลาะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 260 ถ.อนุกาชาดอนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831866285  -

238 นายฟาฮามิง  มามะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 50/8 ถ.วงศประดิษฐ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-8461164 -

239 นางซากียะห  อามิง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 33-35 ถ.ลูกเสืออนุสรณ 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-4791388 -

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

241 นส.สุทธิศา   ฉัตรเงิน พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/117 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-5468788 -

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

243 นายเด็ง  เจAะอาแว พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 5/1 ซ.11 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0936863599  -

244 นายสมชาย  หะยีเจAะหลง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 260 ถ.อนุกาชาดอนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-3961817 -
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245 นายมามะ  เจAะมูดอ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 372 ซ.13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-2939099 -

246 นายสวน  อินแกVว พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 57 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896584625  -

247 นายมะหะมะ  ซายอ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 33-35 ถ.ลูกเสืออนุสรณ 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-4370089 -

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

249 นายแวสุกรี  อาลี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 21/12 ซ.3 ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 096-8613964 -

250 นายวัชระ  นาคเพ็ง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 128 หมูaที่ 4 ต.ริโกs  สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 061-1823998 -

251 นายอมรเทพ  ลายทิพย พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 130 ซ.17 ถ. ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-6215874 -

252 นายจิตร  พีระ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 201/7 ซ.16 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 064-6214173 -

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

254 นายวิระพงษ  จอมแพaง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 22/17 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-1927188 -

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

256 นายสงกรานต  ใจปcติ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/38 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894629354  -

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

258 นายพันธวุฒิ  สิมมะลิ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 282 ถ.รักษชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0913167697  -

259 นายเตือน  ศรีจันทร พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/297 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0828214784  -

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

261 นายหาญ  ขุนทวี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 54 ถ.ลูกเสืออนุสรณ 7 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0847489270  -

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

263 นายนุVย บุญรอด พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/297 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-3527693 -

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

265 นายประสาร  พุทจิต พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 100/11 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-8904727 -

266 นายไพจิต  แกVวชaวย พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 54 ซ.3 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869647745  -

267 นายสมาน  อารง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 293/7 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-6332267 -

268 นายสนิท  ทิวากรชัย พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 77 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815432255  -

269 นายลิขิต  โคตะสิน พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 105 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน 095-6956314 -

270 นายสมมาตร   แหVวมVาหมุ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/145 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873903183  -

271 นายอับดุลเลาะ   อนันชลธี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 383 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 085-3462492  -

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

273 นายอนันต  บีดิง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 122 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0894639337  -
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274 นายมามะนอ  อาแว พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 62/2 ซ.1 ถ.ชลธารเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 092-6788722 -

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

276 นายรูท   มะสมัน พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 70 ถ.วงศประดิษฐ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0611822163  -

277 นายมะกอเซ็ง  สือแม พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 868/6 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-7475866 -

278 นายเอกวุฒิ  แดงกลVาหาญ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 84/6 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0873960301  -

279 นายวุฒิศักดิ์   วaองไว พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 122/2 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0895798055  -

280 นายมังกร   อินมณี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/46 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0897907108  -

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

282 นายอาดีลาน   มะนุA พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 33-35 ถ.ลูกเสืออนุสรณ 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0615575425  -

283 นายวรวิทย  เตียมเจริญ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 108 ซ.12 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-5403128 -

284 นายสมภร  ศรีสุวรรณ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 100/16 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-1696321 -

285 นายมาหนAะ   ยา พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 191 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6591970 -

286 นายสมเดช   เจAะสนิ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 17 ซ.8 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869556430  -

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

288 นายอุเซ็ง   ดาโอะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 96 ซ.6 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 097-1276325 -

289 นายเจAะเลาะ   มาดารู พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 94 ถ.ชลธารเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-3959004 -

290 นายอาแว   เจAะโวะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 406 ซ.13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0888323628  -

291 นายวีรพล   วaองไว พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 572 ซ.8 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9553379 -

292 นายอดุลย  ทองนพคุณ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 112/12 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-7155584 -

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

294 นายประสบ   สุขนVอย พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 112/1 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0884885596  -

295 นายอาคม  ปcดเมือง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 109/15 ถ.รักษชนะอุทิศ 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-7987498 -

296 นายอภิชาติ   จินดาธรรม พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 191/45 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6551751 -

297 นายโอ   แกVวแสงทอง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 108 ซ.12 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-2947923 -

298 นายทวีศักดิ์  มาลัย พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 65 ซ.8 ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-4182383 -

299 นายสัน  เขียวหลี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 147/86 หมูa 5 ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-8720478 -

300 น.ส.รูสรีนา  สือแม พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 868/6 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-0053669 -

301 นายคํา  สิทธิเจริญ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 193/8 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0629822732  -

302 นางปะอีซะห  มะฮามะรีเปuน พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/117 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0872925115  -
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303 นายวันภัดดลี  กาเซ็ง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 7 ซ.6 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0817486660  -

304 นายรอฮิม   ดือเรAะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 370 ซ.17 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6563576 -

305 นางยุพิน บุญจันที พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 393 ซ.11 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-0519924 -

306 นางวาตี  สมานกุลวงศ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 40/7 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896564381  -

307 นายสมคิด  ปอสี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 37/57 ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-8210528 -

308 นส.นูรีสัน  นุยอ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 200/19 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 061-5348976  -

309 นายพชรพล   มะลิขาว พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 27 ซ.16 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9676656 -

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

311 นายอภิชาต  แดมะยุ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/44 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 062-0917585 -

312 นายบุญยกร  ทองจีน พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 1/84 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 090-9176871 -

313 นายเอกพจน  อบโอ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 282/115 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-1678332 -

314 นางสุนีย  ฉัตรเงิน พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 55 ซ.19 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-4306591 -

315 นายไซนันท  สิทธิเส็ม พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 116 ซ.8 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-9230027 -

316 นายยูโซAะ  ดาโอAะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 95 ซ.6 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-0309711 -

317 นส.อารีนา   ยูโซะ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 430 ซ.11 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-6324652 -

318 นายเจAะมูดอ   เจAะลง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/110 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9643467  -

319 นางพิณ  ดํากระเด็น พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 90 ซ.21 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-4328387 -

320 นายกอบชัย  แกVวสองเมือง พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 163/67 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-6591034 -

321 นายยูฮัน  อนันตชลธี พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 389/19 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6545923 -

322 นส.โนรีซาน  มูฮําหมัดอายุบ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 160 ซ.7 ถ.ทรายทอง1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0868942520  -

323 นางเครือ  เวทโอสถ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 54 ถ.ลูกเสืออนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-3914286 -

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

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

326 นายอับดุลเลAาะ   มะแซ พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 990/101 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896581046  -

327 นายยูฮาลี   ลอแม พนักงานจVางทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 320 ซ.8 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-8785188 -

328 นายสุนทร      เพ็ชรคง ผอ.สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา 37 สนง.ทมสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0836565750  -

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

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

331 นางวิลุดา     พรมแกVว นักทรัพยากรบุคลากรชํานาญการ สํานักการศึกษา 62/44  ถ.ประชาวิวัฒน ซ.1  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869609792 wiluda@yahoo.co.th
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332 นางวรรณา     เล็กสุภาพ เจVาพนักงานการเงินและบัญชี สํานักการศึกษา 147/74 ม.5 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0817388262 pna_1212@hotmail.com

333 นายสุทธิพันธ     โสภณสุขกุล ศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา สนง.ทม.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0815427382 kj0707@hotmail.com

334 น.ส.ทัศนียา  รักไทรทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักการศึกษา 147/75 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0898260598 Tassa_neeya@hotmail.com

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

336 น.ส.สุภัทษร  พรหมสุด พนักงานจVางทั่วไป สํานักการศึกษา 58 ถ.วรคามินทร ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0896531805 -

337 น.ส.สุดารัตน หะมะ พนักงานจVางทั่วไป สํานักการศึกษา 40/2 ถ.โตAะลือเบ ซ.4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0807074114 -

338 นายบุญเกิด     ชูศรี พนักงานขับรถยนต สํานักการศึกษา 98/37 ม.1 ถ.ปาทานอุทิศ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0633519393  -

339 นายสมชาย     แกVวตานี พนักงานจVางทั่วไป สํานักการศึกษา 27 ถ.ทรายทอง 2  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0879761692  -

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 พนักงานจVางทั่วไป สํานักการศึกษา 142/48 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0872918879  -

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

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

345 นายแวอูเซ็ง      สะรีเดะ หัวหนVาฝZายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม 167/1 ถ.ประชาวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0899786064  -

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

347 นางสาวนิภาภรณ      กวยสกุล นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 5 ถ.ลูกเสืออนุสรณ 4  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 น.ส.อรอนงค  เลขะกุลวงศ นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ กองสวัสดิการสังคม 63/1 ถ.วงศวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0631245084 ann-20736@hotmail.com

350 น.ส.ซัลมา  หลําเบ็ลสAะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองสวัสดิการสังคม 63/1 ถ.วงศวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0807128961 salma.lambensah@hotmail.com

351 นางสุดารัตน  เจAะมามะ เจVาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม 63/1 ถ.วงศวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862682452 nustarat@hotmail.com

352 น.ส.กมลรัตน  บุญมาศ พนักงานจVางทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 109/19 ถ.รักษชนะอุทิศ 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0631034597 sandee578@hotmail.com

353 นายมะไซดี   มะยะโกAะ พนักงานจVางทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 63/1  ถ.วงศวิวัฒน  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0872897701  -

354 น.ส.สุนีย  แวอาลี พนักงานจVางทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 3/9 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0831924300 suku4085@gmail.com

355 นายซูลกีปรี    ดาโอAะ พนักงานจVางทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 92  ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0815993537  -

356 น.ส.โซรีรัตน    สะแลแม พนักงานจVางทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 51 ซ.11 ถ.ทรายทอง 1  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0869556827 sorerat@hotmail.com

357 น.ส.ฟารีนา    ลาเตAะ พนักงานจVางทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 90 ถ.ทรายทอง 1 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 0869685750 fareena_nana7@hotmail.com

358 น.ส.นันทิยา  อับดุลคาลิค พนักงานจVางทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 155/2 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
359 วaาที่ ร.ต. ปกรณ  คํากอง ผอ.ร.ร. รร.เทศบาล1 9/71  ถนนเอเซีย 18  ต. สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7351132 Kumpoh4593@gmail.com
360 นางวิลาพรรณ  จันแกมแกVว ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 81  ถ. ประชาวิวัฒน ซ. 4  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-9658131 tang_mo431@hotmail.com
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361 นางสาวพิไลวรรณ  เพชรรัตน ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 361 ซ 8 ถ ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9554047 Pom0014@hotmail.com
362 นายสมชาย   พูลสวัสดิ์ ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 15   บVานสวนมะพรVาว   ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9608618 Somchai_takraw@hotmail.com
363 นางสมพิศ   เทพทวี ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 149/12 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-6738310 duranail2557@gmail.com
364 นางสาวรูฮานา  เจAะสือแม ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 142  ม. 8  ต. กายูคละ อ.แวVง จ.นราธิวาส 086-2991628 ruhana5678@gmail.com
365 นางฮารยาตี  บินอาแวกาแฉะ ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 50/28 หมูa 6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 090-2130666 teebinteebin@gmail.com
366 นางสาวสุชาดา เอกธนานนท ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 แฟลตตราชVาง ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-2906073 -

367 นางนูรียะห   ปาเนาะ ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 50/11 ถ.ทรายทอง1 ซอย 1 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-6334734  Nureegan0707@gmail.com

368 นางจรรยา    พายุหิน ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 290 ถ. รักษชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-8363112 -

369 นางปรียาภา  พัดวิลัย ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 45  ถ. ประชาวิวัฒน ซ. 11 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7368272
370 นางสาวมีนา   มะสาแม ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 72 ถ. วงศประดิษฐ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-5705939
371 นายมาเละรีดือวัณ บินสอเลาะ ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 238 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-3006800 malekridwan@hotmail.com
372 นางสาวแวรอฮายา แวดือราแม ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 22/16  ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-1926244  fudai@gmail.com

373 นางสาวผกามาตร  บูหมิด ครู คศ.3 รร.เทศบาล1 81/5 ม.6 ต.สํานักแตVว อ.สะเดา จ.สงขลา 090-2170555 Krupakamatr@gmail.com
374 นางสาวรูสมีนา   ดือเระ ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 14 ม. 2 ต. กายูคละ อ.แวVง จ.นราธิวาส 089-2971976 Rosmeena99@hotmail.com
375 นางสาวจําป̂   นนทพักตร ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 77/5 ซอย 4 ถ.ประชสวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-8964056 aussnt21@hotmail.com
376 นางสาวอันณีย  โตะกะ ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 40  ถ. วิถีอุทก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9616751 Samsunge5208@hotmail.com
377 นายธรรมสรรค สิวายะวิโรจน ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 7/32 ถ.ทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 085-8899337  golf@hotmail.com

378 นางนูรีนา     เสะ ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 304/2 ม.9 บVานจือแร ต.สากอ อ.สุไหงปาดี 089-6586790 nuree9003@gmail.com
379 นางสาววันดี  จันทรทิตย ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 86  ถ. ประชาวิวัฒน  ซ. 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-2869873 -

380 นายโชคชัย  รัตนเกษร ครู คศ.2 รร.เทศบาล1  7/32 (แฟลตอําเภอสุไหงโก-ลก) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 090-7154331 musickeng@hotmail.com
381 นางรูฮาณา    นิและ ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 52/1 ม.1 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปfตตานี 087-2989434 ruhana9434@gmail.com
382 นายอัฟฟfนดี   เจAะมะ ครู คศ.2 รร.เทศบาล1 140/28 หมูa 6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 085-2338591 krudeefoto@gmail.com
383 นางสาวเซาดะห    กาเซ็ง  ครู รร.เทศบาล1 19 ถ.ลูกเสืออนุสรณ 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 088-3919189  sau_51@hotmail.com

384 นายพีระพัฒน    มะมิง ครู รร.เทศบาล1 100/18 หมูa 6 ตําบลปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-4796431 mapeema@gmail.com
385 นายมูหะมัดบัดรี  หะยีเจAะอาแซ ผูVชaวยครู รร.เทศบาล1 50  หมูa 1  ต. โตAะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 089-4626583  badree38@gmail.com

386 นางสาวรอฮายา   แยนา ผูVชaวยครู รร.เทศบาล1 65ถนนทรายทอง 5 ซอย 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก 080-7163441 rohaya.1720@gmail.com
387 นางสาวใจรัตน      พรหมรักษ ผูVชaวยครู รร.เทศบาล1 70 ถ. ชื่นมรรคา ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-0686137 apromruk980@gmail.com
388 นางสาวอัจจิมา     แกVวเมฆ ธุรการ รร.เทศบาล1 155/11 ม.5 ต. ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-1922466 atjima.jaeb@gmail.com
389 นางสาวณัฐธภา   พัดวิลัย พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 45  ถ. ประชาวิวัฒน ซ. 11 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 064-8482521 nuttybabygirl_608@gmail.com
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390 นางนออาซีเข็ม     สาแม็ง พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 40 ถนนประชาวิวัฒน ซอย 21 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 094-5867007  kem543@hotmail.com

391 นายอักบาร   หะมะ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 124  ถนนเจริญเขต ซอย 13 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-5407894 Nurisa9822@hotmail.com
392 นางสาวพัชราภรณ พรหมเจียม พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 134/1  หมูa 3  ตําบลบางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 090-9621372 kay-paen@hotmail.com
393 นางสาวเอื้องฟ`า  ชินไชยชนะ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 11 หมูa 1 ตําบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 086-2720285 ki.kulovely@hotmail.com
394 นางสาวลลิตา   เลาะมะอะ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 835/2  ถนนประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9604099  lalitana_29@hotmail.com

395 นางสาวธติยธรณ   คํากอง พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 9/17 ถนนเอเซีย  18 ตําบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 094-5951116 Tatiyathorn09@hotmail.com
396 นางสาวศุภวรรณ   ลอแม พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 137 หมูa  1 ตําบลปูโยะ  อําเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 091-4595560 suzie-sd@hotmail.com
397 นายณัฐพงศ   คชกาล พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 9/39 ถนนเอเซีย  18 ตําบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 061-2634086 nattapong.kocchakarn@gmail.com
398 นางสาวตaวนรุสนี   จะปะกียา พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 546  ถ. ประชาวิวัฒน  ซ.11 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-7065726 rusnias30@gmail.com
399 นางสาวบาฮีเราะห   กือจิ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 90 หมูa 6 ตําบลเอราวัณ อ.แวVง จ.นราธิวาส 084-9657815 lijah2009@hotmail.com
400 นางสาวภาณุมาศ  คงประเสริฐ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล1 46  หมูa 3 ตําบลพรaอน อําเภอตากใบ จ.นราธิวาส 098-0854274 panumas.k11@hotmail.com
401 นายธวัลรัตน   พัทธนันททวี นักการภารโรง รร.เทศบาล1 42  ถ. ประชาวิวัฒน  ซ.21 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-9904189 -

402 นางสาวสมศรี  แกVวกลอ นักการภารโรง รร.เทศบาล1 149/74 หมูa 5 ถนนทรายทอง 4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 064-2408803 pim1493@gmail.com
403 นายถาวร    ชุaมมงคล นักการภารโรง รร.เทศบาล1 191/46  ซอย 16  ถนนเจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6589651 -

404 นายจํารัส    ศรีวิมล พนักงานขับรถยนต รร.เทศบาล1 51/1  ถ. ประชาวิวัฒน ซ. 11 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-5406971 payuh_302@hotmail.com
405 นายมะอีลา    สือแม พนง.รักษาความปลอดภัย รร.เทศบาล1 67/4  หมูa 3  ตําบลปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส - -

406 นางสาวฐิติรัตน  พัทธนันททวี พนักงานจVาง รร.เทศบาล1 42  ถ. ประชาวิวัฒน  ซ.21 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 064-1941352 thitiratfreedom9@gmail.com
407 นายอนันต  พรหมเกษร ครู รร.เทศบาล2 95/3 ถ.บVานตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-5794282 chananthida47781@gmail.com

408 นางโชษิตา   ศรีสุวรรณ ครู รร.เทศบาล2 276  ถ.รักษชนะอุทิศ 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-7218008 chosita7514@hotmail.com

409 นางนาตยา  ปานโพธิจาน ครู รร.เทศบาล2 62/1  ถ.บVานตันหยงมะลิ  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-7494273 Nattaya0324@gmail.com

410 นางสาวนาดตยา  หวังดี ครู รร.เทศบาล2 62/1  ถ.บVานตันหยงมะลิ  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-5953780 Nattaya14_Nat@hotmail.com

411 นายเชาวฤทธิ์  ธรรมประดิษฐ ครู รร.เทศบาล2 7/10  ถ.ทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-7699799 chaiwarit482518@gmail.com

412 นายภณุพจน  พลธานี ผูVชaวยครู รร.เทศบาล2 205  ม.5  ต.เขาชัยสน  อ. เขาชัยสน จ.พัทลุง 063-2275980 skycomhatyai@gmail.com

413 นางสาวนุชจรีย  นนสีไพร ผูVชaวยครู รร.เทศบาล2 62/1  ถ.บVานตันหยงมะลิ  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 063-0937218 Nuchnuch8485@gmail.com

414 นางสาวสาสิณีย  อาแว ผูVชaวยครู รร.เทศบาล2 62/1  ถ.บVานตันหยงมะลิ  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9854727 sahZain21@gmail.com

415 นางชนัญธิดา   ศรีสุวรรณ พนักงานจVาง รร.เทศบาล2 95/3 ถ.บVานตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-5794282 chananthida47781@gmail.com

416 นางซูไฮลา  แดมายุ ธุรการ รร.เทศบาล2 164/6  หมูa5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-5437748 Suhailadaemayu748@gmail.com

417 นางสาวฐิติรัตน  สุขรุaงเรือง พนักงานจVาง รร.เทศบาล2 33/3  ม.4  ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 093-6017512 Tonya-00@hotmail.com

418 นางสาวนูรฮาซีกีณ  บูละ พนักงานจVาง รร.เทศบาล2 62/1  ถ.บVานตันหยงมะลิ  ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-4652235 nurhasikinbula@gmail.com
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419 นางสาวชลธิชา   แกVวชู พนักงานจVาง รร.เทศบาล2 105  ม.4  ต.พรaอน  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 095-4326418 Kaewchuaoi@gmail.com

420 นายสมศักดิ์   อําไพ นักการภารโรง รร.เทศบาล2 37/57  ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-2952715 -

421 นายสมนึก  ทองประเสริฐ พนักงานขับรถ รร.เทศบาล2 37/53  ถ.บVานตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 097-1278703 -

422 นายสามารถ  อําไพ เจVาหนVาที่รักษาความปลอดภัย รร.เทศบาล2 37/57  ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 094-8570538 -

423 นายยุทธนา  วังเพ็ชร ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล3 387 ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 095-996-4232  -

424 นางสาวจันทรเพ็ญ  จริงจิตร รองผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล3 103 ถ.เจริญเขต ซ.1/1  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 081-2722124 chcc.pui@gmail.com

425 นางสิรนาถ  แสงสุวรรณ รองผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล3 27/25 ถ.ตันหยงมะลิ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  091-9854179  -

426 นางสาวสุธิดา  ชaอมณี รองผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล3 88 ถ.บVานตันหยงมะลิ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-5964990 suthida_4611@hotmail.com

427 นางสาวพิมพพิชชา  ดําโข ครู รร.เทศบาล3 2/57 ถ.โตAะลือเบ ซ.3 ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-8765340 Pimpitcha_2508@hotmail.com

428 นางไซยหนาบ  อาแว ครู รร.เทศบาล3 9/27 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-1836572 sinab2517@gmail.com

429 นายเดชา  ทิพยฑิฆัมพร ครู รร.เทศบาล3 24/14 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก 081-6983587  -

430 นางนัยนา  เบ็ญจุฬามาศ ครู รร.เทศบาล3 34 ถ.โตAะลือเบ  ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9560612 napsunawa23@gmail.com

431 นางรัตนา  เกิดไชยศรี ครู รร.เทศบาล3 59 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.21 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-9599238  -

432 นางซารานีย  ดาโอAะ ครู รร.เทศบาล3 329/13 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-7445671 sarani.daoh@gmail.com

433 นางสุฑามาศ  สุวรรณศิลป} ครู รร.เทศบาล3 248 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7874930 jumsutha@hotmai.com

434 น.ส.นิออน ประสูติทวี ครู รร.เทศบาล3 330/9 หมูaบVานไทยถาวร อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 094-4566811 Teacher.on@hotmail.com

435 นางจินตนา  แวยูนุ ครู รร.เทศบาล3 48 ถ.ลูกเสืออนุสรณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-2873120 sunahcin52@gmail.com

436 นายอาหามะบัสรี  อุเซ็ง ครู รร.เทศบาล3 105/46 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  087-3908700  -

437 นางสาวเปาซียAะ  หะยีหะมะ ครู รร.เทศบาล3 82  ถ.เทศปฐม  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 086-9588654 aoseeyah.h@gmail.com

438 นางสาวนอรอัสลีนา  นูเด็ง ครู รร.เทศบาล3 42/1 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-8251454 leenaneen01@gmail.com

439 นางมานิดา ซิ่นทิม ครู รร.เทศบาล3 82  ถ.เทศปฐม  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 064-7165926 manidamoss@gmail.com

440 นางสาววันดี  ทิพรัตน ครู รร.เทศบาล3 329/13 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7348499  -

441 นายอุทัย  พรหมภักดี ครู รร.เทศบาล3 9/18 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 095-2595692 caspercc493@gmail.com

442 นางศศิกานต  เบ็ญจุฬามาศ ครู รร.เทศบาล3  14 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-6580185   -

443 นางสุดคนึง  จันทรัตน ครู รร.เทศบาล3 9/18 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7344334 QUEEN.2230@homail.com

444 นางอุษาวดี  ซงตายา ครู รร.เทศบาล3 990/31 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 095-0989669 aurora.song323@gmail.com

445 นางนิตยา  เยงทูล ครู รร.เทศบาล3 207/4 ซ.13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก 089-7361301 yengthuls75@gmail.com
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446 นางอุไร  พึ่งชู ครู รร.เทศบาล3 95/1 ถ.บVานตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 088-8353698 jgmobile248@gmail.com

448 นางสาวนอรียะห  หะยีหะมะ ครู รร.เทศบาล3 160/47 ม.5  ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 087-3914071 Noriyah2516@gmail.com

449 นางมาเรีย  แวอาลี ครู รร.เทศบาล3 2/45 ถ.โตAะลือเบ ซ.4  ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-2955984 mariawae18@gmail.com

450 นางอมรรัตน  ศรีจันทร ครู รร.เทศบาล3 365 ซ.8 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  063-1944695 kolok10@windowslive.com

451 นายมนัส  มรรคาเขต ครู รร.เทศบาล3 244 ซ.8 ถ.ประชาวิวัฒน  ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 087-3814994 chudee51@gmail.com

452 นางอภิรดี  พฤฒิพัฒนพงศ ครู รร.เทศบาล3 105/46 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-3908699 aphiradee.2524@gmail.com

453 นางสาวเจAะฮาลีเมาะ  สาและ ครู รร.เทศบาล3 88 ม.7 ต.ศาลาใหมa  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 087-4476162 halie_che1980@hotmail.com

454 นางวลัยภรณ  โอราสะมันนี ครู รร.เทศบาล3 99 ม.1 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  089-5928605  -

455 นางสาวรอซีดาวาตี  อูมา ครู รร.เทศบาล3 60 ม.2 ต.เอราวัณ อ.แวVง จ.นราธิวาส 090-7154647  -

456 นายนพรัตน  คงเมือง ครู รร.เทศบาล3 76/10 ถ.บVานตันหยงมะลิ  ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-0151854 kkingnop@gmail.com

457 นางสาวมยุรี  ศรีวัง ครู รร.เทศบาล3 82 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 084-8624998 boontarika_1@hotmail.com

458 นายพงษศิรินทร  ขอบข้ํา ครู รร.เทศบาล3 7/10 ถ.ทรายทอง 2  ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 089-2909539  -

459 นายประสิทธิ์  ชัยศิริ ครู รร.เทศบาล3 150 ม.6 ถ.ทรายทอง 3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก 089-4576504 Prasit2210@gmail.com

460 นางสาวฟาฮาดาร  บิลเส็ม ครู รร.เทศบาล3 7/10 ถ.ทรายทอง 2  ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 086-7486192 fahadar6192@gmail.com

461 นางสาวมูรAะ  รอเกตุ ครู รร.เทศบาล3 7/10 ถ.ทรายทอง 2  ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 086-9458064 murah_24@hotmail.co.th

462 นางอรอุมา  ธรรมประดิษฐ ครู รร.เทศบาล3 7/10 ถ.ทรายทอง 2  ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 082-4149629 vanila_choc-chip@hotmail.com

463 นายคณาพจน  กําเหนิดอุทัย ครู รร.เทศบาล3 11 ถ.ทรายทอง 3 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 094-5827799 mr.kanapod@gmail.com

464 นางวรารักษ  สิวายะวิโรจน ครู รร.เทศบาล3 82 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  094-1969566  -

465 นายฟfรฮาน  เบญดาวุด ครู รร.เทศบาล3 44 ม.3  ต.โคกเคียน  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 087-2963593 dome_nasaa@hotmail.com

466 นางสาวรอฮานา  เจAะเงาะ ครู รร.เทศบาล3  10/4 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก.ลก จ.นราธิวาส 098-6793951 peekfun.love@gmail.com

467 นางณัฎฐิยา  วังเพ็ชร ครู รร.เทศบาล3 387 ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 095-996-4232  -

468 นางชลัยพร  เบ็ญจุฬามาศ ครู รร.เทศบาล3 9 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 092-4963311 leena_sk@hotmail.com

469 นางสาวนูริสสา  อุมาหมัน ครู รร.เทศบาล3 702/9 ซ.16 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก 092-4963311 nurissa26@gmail.com

470 นางสาวไอนุง  ดือราแม ครู รร.เทศบาล3 4/14 ซ.20  ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-2958377 nu_pon05@hotmail.com

471 นางจิรัชยา  บั้นบูรณ ครู รร.เทศบาล3 182/4 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-6612199 Pimpa_jupjup@hotmail.com

472 นายสมหมาย  ชูจินดา ครูผูVชaวย รร.เทศบาล3 2/45 ถ.โตAะลือเบ ซ.3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 094-5845808  -
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473 นางสาวซาวีราห  กาหลง ครูผูVชaวย รร.เทศบาล3 219 ม.7 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 095-5391681 saveerakalong@gmail.com

474 นางสาวซูลีลา  อารง ครูผูVชaวย รร.เทศบาล3 76 ม.5 ต.มูโนะ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 094-5879131 susilaarong@gmail.com

475 นางสาวฟารีดะฮ  เจะโวAะ ครู รร.เทศบาล3 98 ม.4 ต.ริโกs อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 089-9749968 Fareedahchewoh@gmail.com

476 นางสาวบีบีอาซีมา  เบ็ญจุฬามาศครู รร.เทศบาล3 16/1 ถ.โตAะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 087-3920162 bee_bee1984@icoud.com

477 นางสาวหนิฮายานี  หนิสาเรAะ ครู รร.เทศบาล3 72/4 ม.1 ต.บองอ  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 089-9787160 ni_nana123@hotmail.com

478 นางสาวนาซีเราะ  สะมะแอ ครู รร.เทศบาล3 92 ซ.13 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-6332393 Noona.nazee@gmil.com

479 นางสุนทรียลักษณ   วิมุตตา ผูVอํานวยการสถานศึกษา รร.เทศบาล 4 163/70 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโกลก 081-8961016 -

480 นายสมศักดิ์           อาแว รองผูVอํานวยการสถานศึกษา รร.เทศบาล 4 9/27 ถ.เอเชีย18 ต.สุไหงโก-ลก 083-1836572 -

481 นายภาคิน             สติรักษ รองผูVอํานวยการสถานศึกษา รร.เทศบาล 4 171/29 ม.2 ต.แวVง  อ.แวVง จ.นราธิวาส 095-4939515 -

482 น.ส.แวฟาซียะ แวดอเลาะ ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 131/14 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-5838727 -

483 น.ส.ชนิษฐา      แตงอaอน ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 7/43 ถ.ทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก 095-0963767 -

484 นายกนกพัทธ      สุกอินทร ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 399/5 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก 081-0992583 -

485 นายประคิ่น           ศรีทวี ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 6 ม.11 ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 091-4614596 -

486 นางอรัญญา     รัตนพงษ ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 149/3 ม.6 ต.โลAะจูด อ.แวVง จ.นราธิวาส 098-0142891 -

487 นายภากร        แกVวพิมล ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 141/43 ถ.ทรายทอง 4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-7666215 -

488 นางซูฮานา           หะยีปะจู ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 81 ซ.17 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-8756375 -

489 นางขวัญจิตร    โชติทักษิณ ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 81 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 064-6361849 -

490 นายมฮํามัดไซเอก   เจAะยา ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 51 หมูaที่ 3 ต.เอราวัณ อ.แวVง จ.นราธิวาส 093-5840389 -

491 นายอัครเดช    วีระเดชาพล ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 9 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-9698345 -

492 น.ส.ปสุตา            รุกขพันธ ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 157/62 หมูa5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 092-6545900 -

493 นางมารียานา         สอเหาะ ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 182/35. หมูaที่ 5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-1468192 -

494 นางชินานาฏ          อาแซ ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 91 ซ.17 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-4140428 -

495 นางสิริจันทร          ดาวอ ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 50 ซ.2 ถ.ทรายทอง5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0808651242 -

496 นายเชษฐา            ชลสินธุ ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 82 ถ.อนุกาชาดลูกเสืออนุสรณ ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 0862830873 -

497 นายประจักษ     คงประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 46 หมูa2 บVานทรายขาว ต.ไพรวัน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-2993656 -

498 นายสะมาแอ         วาจิ ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 139/64 ถ.บุณทนา 2 ซ.4 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-2899677 -



เบอร�โทรศัพท�

เบอร�โทรศัพท�สํานักงาน

เบอร�โทรศัพท� มือถือ

เบอร�โทรศัพท� บ�าน

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

499 น.ส.มณฑนา     ศรีพลอย ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 7/21 ถ.ทรายทอง2 ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-2756046 -

500 นางอัศรีญา           สาและ ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 137/44 ม.6 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-6278131 -

501 นางรัชนี              ศิริพันธ ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 158/77  ม.5. ต. ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 063-5395526 -

502 นางตวงทิพย         ศรีทวี ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 6 หมูa 11 ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 085-2236490 -

503 นางนุชนาถ          บุญสิน ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 493/8 ถ.เจริญเขต ซ.21 ต.สุไหงโกลก 080-2279439 -

504 นางนาตียา           ดราแม ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 32/7  ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-2644016 -

505 นายวัชระ        เลิศภัทรกิจ ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 74 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.18 ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-9693359 -

506 นางตaวนนูรี      สาเหะมะเย็ง ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 105/16 ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-7055821 -

507 น.ส.อุไรวรรณ       หมอสุข ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 46/9 ถ.ทรายทอง 3 ซ.1 ต.สุไหงโกลก   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-3263172 -

508 นางปfทมา            แวมูเด็ง ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 154 ถ.ประชาวิวัฒน ซอย 8 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-7482151 -

509 นางทองระ          สุขสันต ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 78/3 ถ.วงศวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6573819 -

510 นางซุรีญานี          เจAะแม ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 53 หมูa8 ตําบล กายูคละ  อ.แวVง จ.นราธิวาส 084-7471445 -

511 น.ส.ปรินดา          ถาวระ ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 141/22 หมูa5 ตําบลปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-7340762 -

512 นางสีตีคอดียAะ      มิงมะซา ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 139/73 ซ.4 หมูa 5 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-9900259 -

513 นางเพ็ญศรี          เนาวรัตน ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 38/22 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 090-7164960 -

514 นางจันทิมา          ดอแว ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 7/1 ม.2 ต.แวVง  อ.แวVง จ.นราธิวาส 089-2999757 -

515 น.ส.ณีย              สีจันทร ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 83 ถ.เจริญเขต ซ.17 ต.สุไหงโก-ลก   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-9572914 -

516 นายนาซีฟย    อัลตอฮัรย ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 28/11  ม. 1  ต.แมaดง  อ.แวVง จ.นราธิวาส 081-2778520 -

517 น.ส.รุสนีตา         บาราเตAะ ครูผูVชaวย รร.เทศบาล 4 93/18 ถ.ทรายทอง 5 ซ.1 ต.สุไหงโก-ลก   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-2639981 -

518 นายอภิชาติ         ตัดสายชล ครูชํานาญการ รร.เทศบาล 4 99 ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-2716349 -

519 น.ส.เมธารัตน         คมขํา ครูชํานาญการพิเศษ รร.เทศบาล 4 91 ถ.บVานตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-8324391 -

520 น.ส.ภิรมยรักษ     แกVวมณี ธุรการ รร.เทศบาล 4 50/1 ซ.2 ถ.ทรายทอง 5 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-6566671 -

521 นางกอบกาญจน    วงศาวณิชชากรธุรการ รร.เทศบาล 4 30 ซ.9 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-7481212 -
522 นายประสิทธิ์   อินทกาญจน ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 14 ม.6 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 085-0685195 -

523 นายปรีชาพล      ทองคุป ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 419 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-5983340 -

524 น.ส.ซากีเราะห     เจAะแว ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 191 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 097-3083100 -

525 นายมะลุกมาน     อาลี ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 209/2 ม.5 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 061-6275971 -

526 น.ส.รอฮานา      มะสุกู ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 5 ถ.ทรายทอง 1 ต.สุไหงโก-ลก 083-1920509 -
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527 นายอายุ        กูโน ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 189 ถ.ทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก 083-0446148 -

528 น.ส.ฟfลยัน      อับดุลรอมัน ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 28 ม.1 ถ.ทรัพยราชา ต.ปะลุรู 093-6372009 -

529 นายมูหามัด    อาแว ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 2/80 ถ.โตAะลือแบ ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-6475671 -

530 น.ส.มารียา    อาแซ ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 5 ซ.11 ถ.ทรายทอง 1 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-3943507 -

531 น.ส.ซารีนา    ดอแว ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 7/36 ถ.ทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-2883834 -

532 นายมูฮัมมัดตามิมิง    มามะ ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 174 ม.7 ต.ศาลาใหมa อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 085-4288966 -

533 นายอับดุลอาซิ    สะมะฮอ ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 163 ซ.11 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-2888290 -

534 น.ส.สุรีพร    วิระสิทธิ์ ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 50 ซ.2 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 084-8563826 -

535 น.ส.วรรณนิสา   ธรรมสะโร ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 331/15 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 087-5662084 -

536 น.ส.อัสระ   ดอเลาะ ผูVชaวยครู รร.เทศบาล 4 31 ม.3 ต.เอราวัณ อ.แวVง จ.นราธิวาส 098-4310923 -

537 น.ส.สุวรรณา   ยูโซะ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 71 ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-3933050 -

538 น.ส.ทาริกา    บินมามะ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 123/1 ม.8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-1371373 -

539 นายพลกฤษณ    เนาวรัตน พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 38/22 ถ.ทรายทอง 3 ซ.1/2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-8657845 -

540 นายวันมันโซร    พงษสวัสดิ์ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 1/4 ม.5 ต.แวVง อ.แวVง จ.นราธิวาส 089-9793762 -

541 นายอนัส     ไชยสุวรรณ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 67 ถ.ประชาวิวัฒน ซ.8 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 091-4598589 -

542 น.ส.สารีนีย   หะยี พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 105/124 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 093-6694471 -

543 น.ส.เจAะสูรีนา   เจะเด็ง พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 218/10 ซ.13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-3354716 -

544 น.ส.ซาฟ^ยะห   สือแม พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 38/1 ม.5 ต.แวVง  อ.แวVง จ.นราธิวาส 098-0711513 -

545 น.ส.นัซมีย   หะยีสะอุ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 73 ถ.วรคามินทร ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-2611852 -

546 น.ส.ฟารหานาห   สะแลแม พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 73 ถ.วรคามินทร ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-7122007 -

547 วaาที่ ร.ต.หญิงเนตรนภา  ไชยแดงพนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 116/3 ม.4 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 080-8742925 -

548 น.ส.อัสมะ   หะยีมูซอ พนักงานจVางเหมา รร.เทศบาล 4 7/21 ถ.ทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 063-0920206 -

549 นางเพ็ญศรี   นิจศักดิ์ นักการภารโรง รร.เทศบาล 4 50/1 ซ.2 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-9614646 -

550 นายณภัทร   สุขพาส นักการภารโรง รร.เทศบาล 4 21/3 ซ.3 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 083-9527706 -

551 นายณรงค   จินดา พนักงานขับรถยนต รร.เทศบาล 4 140/15 ถ.ทรายทอง 3 ซ.1 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 081-5411611 -

552 นางเปรมใจ   บุญมาก นักการภารโรง รร.เทศบาล 4 1/189 ถ.ทรายทอง 3 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 061-2645116 -

553 นายวาณิชย  เงินรอดประดิษฐ นักการภารโรง รร.เทศบาล 4 82/3 ถ.ตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-9407163 -

554 น.ส.สูรียะ   สะมะแอ พนักงานรักษาความปลอดภัย รร.เทศบาล 4 43/1 ม.3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 096-4375125 -

555 น.ส.อาแอเสาะ   สะมะแอ พนักงานรักษาความปลอดภัย รร.เทศบาล 4 50 ซ.2 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 098-0134467 -
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