
ลําดับ ชื่อ  -  สกุล เบอร�โทรศัพท� E-mal ที่อยู� (สําหรับส�งไปรษณีย�)
ประเภทการติดต�อ (ตามหมาย

เหตุข-อ 2)

1 น.ส.บัวหลวง  กันประเวท  -  - 560 ถ.ประชาวิวัฒน� อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 กองช$าง
2 น.ส.ลําไย   เลาแก(วหนู  -  - 377 ม.9 ต.ทุ$งนารี อ.ป/าบอน จ.พัทลุง กองช$าง
3 นายธนพงศ�   ลือวนิชวงศ�  -  - 599 ม.6 ต.ทุ$งใหญ$  อ.หาดใหญ$.จ.สงขลา กองช$าง
4 น.ส.อารีณา   อัสสิมตุลา  -  - 36 ถ.ชื่นมรรคา  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
5 นายนาฮีมะ   สนิบากอ  -  - 119/1 ซอย 11 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
6 ห(างหุ(นส$วนจํากัด  เปาะซูอาดีแว(ง  -  - 5/1 ม.2 ต.แว(ง อ.แว(ง จ.นราธิวาส กองช$าง
7 นายแวราฮิม  แวดอเลาะ  -  - 21/34 ม.3 ต.ฆอเลาะ  อ.แว(ง  จ.นราธิวาส กองช$าง
8 นายเจริญ   รัตนาไล  -  - 314 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
9 น.ส.นูรีซา  ญาติมณี  -  - 70 ม.5 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส กองช$าง

10 นางพอตีเมาะ  โต@ะมา  -  - 5 ถ.รัตนศิริ  ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส กองช$าง
11 นายมานะ   อูมา  -  - 40 ม.4 ต.โฆษิต  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กองช$าง
12 นายพนม  ประเพณี  -  - 23 ถ.บ(านตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
13 นายรอโส   ร$าหมาน  -  - 201/5 ม.6 ต.โละจุด  อ.แว(ง   จ.นราธิวาส กองช$าง
14 นายอรุณ  ชีวะอิสระกุล  -  - 1 ถ.ลูกเสืออนุสรณ�  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
15 นายกาบดํา   แก(วฟู  -  - 330/3 ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
16 น.ส.เบญจพร  ตั้งประภา  -  - 70/16 ซอย 17 ถ.ประชาวิวัฒน� อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
17 น.ส.อารีณา   อัสสิมตุลา  -  - 36 ถ.ชื่นมรรคา  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
18 นางระรื่น   วงศ�ดารารัตน�  -  - 343 ซ.8 ถ.ประชาวิวัฒน�  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
19 นายอัสมินทร�   บินอาแวกา  -  - 143/37 ม.6 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
20 นายอับดุลวายิบ   วาแม  -  - 69 ถ.โต@ะลือเบ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
21 นายบริภัณฑ�   สิทธิบริบูรณ�  -  - 76/2 ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
22 นายธีรพัฒน�   ลากุล  -  - 55 ถ.เทศปฐม  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
23 นางสุรีย�   แซ$จัง  -  - 113  ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
24 นายสุทิน   พรเศรษฐกุล  -  - 37/20 ถ.บ(านตันหยงมะลิ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
25 นายประภาส  แดงสุวรรณ  -  - 77/77 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
26 นางอุษณี   วรสินชู  -  - 93 ถ.ถวาย  ต.ท$าฉลอม  อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร กองช$าง
27 นายจรินทร�   ทองอ$อน  -  - 67 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน�  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
28 นายนําชัย   หวังวรลักษณ�  -  - 63 ซ.3 ถ.ประชาวิวัฒน�  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
29 นายโชติ  พรมดํา  -  - 114/1 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน�  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
30 นางธนาธิป   เดิมหมวก  -  - 33 ม.1 ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส กองช$าง
31 นายสมชาย   ลิ่มสิริกุล  -  - 135/56  ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน�  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
32 น.ส.นงลักษณ�   ปHยทัศสี  -  - 56 ถ.อารีพมรรคา  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
33 น.ส.สุลาวรรณ  ชัยทิพย�  -  - 141/66 ม.6 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง

                                  แบบกรอกรายชื่อเจ-าหน-าที่ภายในหน�วยงาน  สําหรับการเก็บข-อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผู-มีส�วนได-เสียภายนอก
                                   (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA2562)
                                                    หน�วยงาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  
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34 นางเพ็ญนภา   มะหะหมัด  -  - 10  ถ.โต@ะบือเบ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
35 นายทศพันธ�  สิริวณิชพันธ�  -  - 175 ถ.เทศปฐม  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
36 นายจรุญ   ศรีละเกศ  -  - 541 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน�  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
37 นายซาฟJอี  กะมิง  -  - 91/19  ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน� อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
38 น.ส.กุลศยา   สิริภูวดล  -  - 9/6 ถ.โต@ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
39 นายสามารถ   ปล(องอ$อน  -  - 150 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน�   อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
40 น.ส.โสริญา   ยูโซะ  -  - 203/15  ซ.11 ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
41 น.ส.สมบูรณ�   คําหมื่น  -  - 47/52 ถ.โต@ะลือเบ  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
42 นายนัสรุดดีน   วารีสมาน  -  - 48 ถ.วงศ�ประดิษฐ�  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
43 นายธฤต   ลีวิจิตรกุล  -  - 441  ถ.เจริญเขต   อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 96120 กองช$าง
44 น.ส.ธิดารัตน�  ทองชมพูนุช  -  - 202/116 ถ.กาญจนาภิเษก  แขวงดอกไม( เขตประเวศ  กทม. กองช$าง
45 นายชาตรี   จันทโรจวงศ�  -  - 62  ถ.อารามะ  ต.บางนาค อ.เมือง  จ.นราธิวาส กองช$าง
46 บจก.รักษาความปลอดภัย เซฟตี้เฟHร�ส 089-0050476 Watchramp6@gmail.com 22/67 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

47 นางไลลา  ธรรมสอน 080-8621873 - 44 ถ.ชลธารเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

48 นางสาวซัฟฟาน  ธรรมสอน 080-8621873 Saffan251@gmail.com 44 ถ.ชลธารเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

49 ร(านเอกชัยธุรกิจ 081-0939196 Nugool2498@gmail.com 282/18 ถ.เอเซีย 18  ต.สุไหงโก-ลก   อ.สุไหงโก-ลก      จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

50 นางสาวอาฑิตยาแซ$ลอ 098-9259242 Athiyasa253@gmail.com 309ถ.เอเซีย 18 ถ.ชลธารเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

51 หจก.พี.เอส.พี.เอ็นยิเนียริ่งแอนด�แอสโซซิเอทส� 073-612240 Psp_nn@hotmail.com 249 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

52 นางสาวจิรา  เพ็ชรสุทธิ์ 089-7328380 Jira_petsut@hotmail.com 182  ถ.ประชาวิวัฒน� ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

53 สมเกียรติ เทรดดิ้ง 081-6096018 kiat@gmail.com 7 ถ.วงศ�ประดิษฐ�  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

54 โรงพิมพ�สุไหงโก-ลก 073-611677 - 67-69 ถ.ประชาวิวัฒน� ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

55 บจก.ฟHวเจอร�เพรส แอนด�มีเดีย 02-3919458 Futurpress88@gmail.com 158/2 อาคารอเนกวณิช ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
พัฒนา กทม.

ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

56 บ.เอ็นซีซี คิทเช$นดีไซน�กรุ@ป จํากัด 27319085 Ncckitchen2007@gmail.com 5 ซ.เสรีไทย 63 แขวงคันนายาว  เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

57 ณัฐพลไฟฟiาและวัสดุภัณฑ� 085-1214087 Ben_jahja@hotmail.com 105/78 หมู$ที่ 1 ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

58 หจก.มิกซ�บิสสิเนสแอนด�ครีเอชั่น 02-7350292 Mixsport97@yahoo.com 4 ซ.รามคําแหง 60 แยก 12(สวนสน12) ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปH
 กทม.

ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

59 นายมนตรี หนูแจ$ม 091-1675867 Neung.tribalgear13@gmail.com 94 ถ.รักษ�ชนะอุทิศ 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

60 ร(านณัฐศักดิ์การค(า 089-6543996 Sapada_56@hotmail.com 25/6 ซ.4 ถนนทรายทอง4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

61 นายสาโรจน�  ตรีมณี 081-5747309 peansean@hotmail.com 38 ถนนทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

62 หจก.เอส ที แอล อินเตอร�กรุ@ปส� 081-7380393 Sutee.bb@gmail.com 44-46 ถ.เปรมจิตต�-สุรพันธ� ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

63 บจก.มัลติ-สปอร�ต(เอเชีย) 098-2491930 Sawit_milin@yahoo.co.th 52/47 ซ.พหลโยธิน 45 แยก 7 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

64 หจก.ซี เอส กลาสอลูมินั่มแอนด�เซอร�วิส 081-8983088 Chgrass_2521@hotmail.com - ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง
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65 ร(านธนาช$าง 073-613346 Tanachang2012@gmail.com 39 ถ.ลูกเสืออนุสรณ� 3 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

66 บ.ฐานบดีรวมภัณฑ� จํากัด 073-532447 Tanbadee_22@hotmail.com 153/19 ถ.สุริยะประดิษฐ� ต.บางนาค อ.เมือง  จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

67 เอ็น บี ซัพพลาย 084-9666552 Tikja1972@gmail.com 76 หมู$ 6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

68 กราฟฟHก สกรีน 073-613150 mouwbabylon@gmail.com 122 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

69 บุญชู เอ็นจิเนียริ่ง 073-611772 Sukree_yalakolok@hotmail.com 18 ถ.ประชาสําราญ  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

70 บ.อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปHก จํากัด 02-3142131 Natcha1123@hotmail.com 53/1 ศูนย�วิจัย 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม$ เขตห(วยขวาง  กทม. ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

71 ร(านนราก@อปปJuแอนด�เซอร�วิส 073-512888 Kyo_nara@hotmail.com 42 ถ.สุริยะประดิษฐ� ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

72 บ.คูณสาม จํากัด 081-9293545 Pak.yodanon@gmail.com 91/5 ม.4 ต.ท$าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร� ต.บางรักน(อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

73 บ.ยิ่งเจริญมอเตอร� แอนด�อิควิปเม(นท� จํากัด 092-2469379 Ying9_9@hotmail.com 1/5 ลาดกระบัง 24/1 ถ.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง กทม. ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

74 บ.ปxตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972)จํากัด 073-3335110 ihygroup@gmail.com 23 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมืองปxตตานี จ.ปxตตานี ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

75 หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร� 073-240863-5 Aasmotors_yala@hotmail.com 142/1-4 ม.1 ถ.สิโรรส ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปxตตานี ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

76 บ.พิธานพาณิชย� จํากัด 073-3115504 phitanphanich@gmail.com 14 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปxตตานี ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

77 บ.นิวสตาร�แมชชั่นเนอรี่ จํากัด 094-4581275 Newstar.machinery@hotmail.com 99/74 อ$อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ   เขตประเวศ กทม. ผู(ได(รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ(าง

78 นางศยาภรณ�  แทนเครือ 086-9624988 - 177 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร(องเรียน
79 นายณัฐวุฒิ  วังชมพู 080-9933080 - 33-31 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร(องเรียน
80 นางยามีละ  เจ@ะดาโอ@ะ - - 1/10 ถ.เอเชีย 18  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร(องเรียน
81 นางละเอียด  บุญช$วย 086-9605886 - 648 ถ.ประชาวิวัฒน� ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร(องเรียน
82 นายสกล  ศรีสุวรรณ 089-6530414 - 10 ถ.ลูกเสืออนุสรณ� ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร(องเรียน
83 นายศุภณัฎฐ�  สมศิริ 089-8706986 - 371 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร(องเรียน
84 นางยุพิน  โรปนกุล 082-1966566 - 17-19 ถ.ประชาวิวัฒน� ซ.3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร(องเรียน
85 น.ส.ชุตินันท�  ชนะโชติ - - 297 ถ.รักษ�ชนะอุทิศ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร(องเรียน
86 นางรุสริน  อับดุลดามาน 087-3970079 - 299 ถ.ประชาวิวัฒน� ซ.11 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประสานงาน
87 นายประสิทธิ์  ปรัชญประทีป 063-7924483 - 2 ถ.ทรายทอง3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประสานงาน
88 นายสมเกียรติ  ไชนกุล 081-6096018 - 999 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประสานงาน
89 นายธนัฐ  คงรังษี - - 279 ถ.ประชาวิวัฒน� อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประสานงาน
90 นางคนึงนิจ  มณีโชติ 081-9573780 - 52 ถ.ประชาวิวัฒน� ซ.8 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประสานงาน
91 นางยาวาซี  ดือราแม 081-3155380 - 106/1 ถ.ทรายทอง 5 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประสานงาน
92 นายคมพจน�  พวงเพชรสวัสดิ์ 084-9995051 - 64 ถ.อารีฟมรรค อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประสานงาน
93 นางฮามีด@ะ  มะ 095-0855219 - 52 ถ.เจริญเขต ซ.10 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประสานงาน
94 น.ส.วันทนีย�  พงษ�กันตศิริ 062-1684824 - 3 ถ.ประชาวิวัฒน� ซ.2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
95 นายเลิศชัย  สินสมบัติ 099-3619151 - 154 ถ.ทรายทอง 1 ซอย 7 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
96 นายยูโสบ  เจ@ะสหม(อ 073-618308 - 8 ถ.เจริญเขต ซ.13 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
97 นายธงชัย  สอดจิตร� 062-0704525 - 670 ถ.ประชาวิวัฒน� ซ.13 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
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98 นายยุทธนา  ดิสสระ 081-2771277 - 26/3 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
99 นางชบา  วานิชาภัทร 073-615442 - 36 ถ.ประชาวิวัฒน� ซ.1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

100 นายพัฒนะ แวอุเซ็ง - 49/11  ถ.เจริญเขต ซ.3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
101 นางณัฐณิชา  รัตนไลย 086-2328196 - 339 ถ.ทรายทอง 4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
102 หจก. เซ$งเฮงจั่น 073-615188 - 110 ถ.ทรายทอง 1 ซอย 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
103 น.ส.ศันสนีย�  ลี้สกุล 096-8294293 - 530/5 ถ.ประชาวิวัฒน�  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
104 นายพิรุณ  จิวสกุล 081-5999938 - 74 ถ.เจริญเขต ซ1./1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
105 นางอาภาพรณ�  ตะเพียนทอง 088-1939545 - 96/8 ถ.ประชาวิวัฒน� อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
106 น.ส.อรภัทรนิษฐ�  หนูประดิษฐ� 099-3565857 - 9/22 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
107 นายฤทธิเดช  มะโนสันต� 088-0765888 - 216 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
108 น.ส.แวเยาะห�  แวมามะ 087-2874924 - 47 ถ.ประชาวิวัฒน� อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
109 นายนวพล  ยาเละ 087-4396744 - 41 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
110 นายธนาวุฒิ  ขวดไส 080-5464111 - 139/79 ถ.ทรายทอง 1อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
111 ร(าน เหมา ไวนิล 087-3931180 - 122 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
112 นายยูโซ@ะ  มะอูเซ็ง 081-5408677 - 134 ถ.เจริญเขต ซ.17 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
113 นางเลียบ  เซียวกวาว 082-8257120 - 7 ถ.บ(านตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
114 น.ส.เกศสุดา  วังวรลักษณ� 073-611718 - 39 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดูดสิ่งปฏิกูล
115 นายอมรเทพ   ตั้งเสรีมั่นคง 086 - 5476331 - 4/3 - 4  ถ.ประชาวิวัฒน�  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีโรงเรือน
116 น.ส.อนงค�   ประเสริฐ 073 - 615587 - 358/2   ถ.ตันหยงมะลิ   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีโรงเรือน
117 นายเหม   มั่นศรัทธา 087 - 3998263 - 49/3  ม.3  ต.มูโนะ   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีโรงเรือน
118 นางลิ่มก@กเฮ็ง  แซ$ลิ่ม 073 - 611197 - 52 - 54   ถ.วงศ�วิถี   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีโรงเรือน
119 นางวิภา   ไชยยศ 098 - 6732124 - 171  ม.2  ต.ภูเขาทอง   อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีโรงเรือน
120 นายดิเรก   จันทนา 06 - 9651574 - 40   ถ.ประชาวิวัฒน�  ซ.4  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีบํารุงท(องที่
121 นายนิมะ   นิเลาะ 073 - 659116 - 66/1  ถ.สุขาภิบาล 15   อ.แว(ง จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีบํารุงท(องที่
122 น.ส.ประไพ   ขาวช$วย 073 - 615604 - 56   ถ.เจริญเขต  ซ.12  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีบํารุงท(องที่
123 นางเกลียวดี   ตันสุวรรณ 073 - 611268 - 46   ถ.สฤษดิ์วงศ�  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีบํารุงท(องที่
124 นายไพศาล   สิทธิบริบูรณ� 073 - 611980 - 49   ถ.สฤษดิ์วงศ�  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีบํารุงท(องที่
125 นายพงศ�ภัทร�  ไตรโอวาท 073 - 613845 - 14   ถ.ประชาวิวัฒน�   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีปiาย
126 น.ส.จันทนา   นวลละออง 073 - 618122 - 52   ถ.เทศปฐม   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีปiาย
127 นางจงดี   ธรรมคุณ 073 - 613897 - 145   ถ.เทศปฐม   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีปiาย
128 นายชัยณรงค�   เลิศวชิรกุล 089 - 6564999 - 162 - 164   ถ.เอเชีย 18   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีปiาย
129 นายมาโนช   ชัชวาลวรรณ 073 - 611803 - 21   ถ.ประชาวิวัฒน�   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู(เสียภาษีปiาย
130 นายผดุงศักดิ์ รัดรึงสุนทรี 0910487075  -  62 ถ.โต@ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
131 นางสาวมารีเรีย  กาเซ็ง 0620409863  -  259/30 ซ.13 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
132 นายอาดี  ดือราแม -  -  176/20 ถ.โต@ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
133 ด.ญ.ชาซาน$า  เจ@ะอารง 0810986401  - 1/27 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
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134 ด.ช.ชากีฟ เจ@ะอารง 0810986401  - 1/27 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96121 งานทะเบียนและบัตร
135 ด.ช.ศุภชัย ไหมแก(ว 0630674883  -  52 ถ.รักษ�ชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
136 น.ส.อนุชา สาและ 0823224498  - 179/13 ซ.13 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
137 นายนิอัสมี นิแล@ะ 0994012129  - 431 ซ.4  ถ.ประชาวิวัฒน� ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
138 นางจําเริญ ชูโชติ 0892994198  -  15 ซ.2 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
139 นายการัณย� ศรีสืบ 0612077031  - 73/162 หมู$ 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 งานทะเบียนและบัตร
140 นายมัรซู มุสตอปา 0656480654  -  98/9 ถ.โต@ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
141 ด.ช.ทองศิวัฒน�  นวนทอง 0878864591  - 527 ซ.4  ถ.ประชาวิวัฒน� ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
142 นายพฤต  วัยสิงห� 0950852486  -  66 ซ.5 ถ.ทรายทอง 1 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
143 น.ส.รอศิลา  เจะเลาะ 0611867499  -  29 ซ.12 ถ.ทรายทอง 1 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
144 นายพิเชษฐ  คชรัตน� 0801440477  -  18 หมู$ 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 งานทะเบียนและบัตร
145 นายบูคอรี  แวอาแว 0612027320  - 1/14 ถ.เอเชีย 18  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
146 นายทักษิณ  พิทักษ�จํานงค� 0832387273  - 75/18 ถ.ทรายทอง 3  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
147 นายสุรวีย�  ฮําเยาะ 0635078544  -  162 ซ.9 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
148 นางชนิดา ขาวดํา 0831844833  -  2 ถ.ลูกเสืออนุสรณ� 7 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
149 นายพีระพล  เด็ดพุ$ม 0990307078  - 282/161 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
150 ด.ช.มูฮัมหมัดอาลีพ  เจะนิ 0620792584  - 15 ถ.ทรายทอง 5  ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
151 นายมูฮําหมัดอานิส  แวโซะ 0812763567  -  44 ซ.8  ถ.ประชาวิวัฒน� ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
152 นายอับดุลย�อซิฟ     เจ@ะมามะ 0661576806  - 371 ถ.ประชาวิวัฒน� ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
153 น.ส.วันทนา  ณ ธรรม 0869559972  -  242  ถ.รักษ�ชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
154 นายวิเชียร  อาแซ -  - 1/15 ซ.1 ถ.ชลธารเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
155 ด.ช.ธนภัทร  แซ$หลี 0806321254  - 23 ถ.บ(านตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
156 นายวะรา  สินคุณาธาร 0987895397  -  330/1 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
157 นางจุรี  บุญยืด 0973501777  - 670/15 ถ.ประชาวิวัฒน� ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
158 ด.ช.ปรัตถกร  ศรีบูรธรรม 0622160243  - 148 ถ.บ(านตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
159 น.ส.ทิพย�ผกา  นรสาร 0984269541  -  91 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน� ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
160 นางภาณี  คงเกลี้ยง 0810927581  - 60 ซ.1 ถ.ทรายทอง 3 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
161 น.ส.หทัยกานต� วกกุม -  - 46 ถ.ทรายทอง 3 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
162 นายมูฮัมหมัดซูลกีฟลี  เจ@ะ 0856298803  - 13 ถ.อาทิตยา ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งานทะเบียนและบัตร
163 น.ส.ศิรินภา  ขัติยะ 0860411540  - 396/10 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 งานทะเบียนและบัตร
164 น.ส.โสทิย�  สุนทรวงษ� 0812437606  - 16/93 ซ.พหลโยธิน 48 แยก 17/1แขวงอนุสาวรีย� บางเขน กรุงเทพ งานทะเบียนและบัตร












