ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
สานักงานเลขาธิการ (สลธ.)
ลาดับ
ที่

ชีอ่ - สกุล
1.กลุม่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28


1

นายสุวฒ
ั พรหมดา

2

นายสมชัย ดันไทร

3

นางปิยะดา เครือสุวรรณ์

4

นางสาวดุษฎี จันทร์แถม

5

นางสาวจารุพชั ร์ คุรตุ าประภา

6

นางสาวศันสนีย์ ปรีชาโชติ

7

นางสาวศศิธร แก้วใสศรี



8

นางสาวอานูยา ณ สงขลา



9

นางสาวอัสน๊ะ แมะ










10 นายคณาพจน์ เทพเรือง



11 นายวัฒนา ช่วยอรัญ



12 นางหนึง่ ฤทัย ทาราศรี
2. กลุม่ งานอานวยการและบริหาร

6

1

นางศิรพิ ร แก้วขาว



2

นายประดิษฐ์ ธรรมสิทธิ์

3

นางสาวภาวดี จันทร์วไิ ลรัตน์

4

นางสาวเพียรรัตน์ แสงดี

5

นายวินิตย์ พลสิทธิ์

6

นางสาวมิลนิชาก์ ยะมา

7

นางสาวเสาวลักษณ์ สายุคงทน

8

นางสาวอาอีดะห์ แวสุหลง

9

นางสาวภารศา แก้วสุกไส

10 นางสาวกานต์มณี แก้วมณี
11 นางสาวนุรฮายาตี เบญหะมะ
12 นางวิลาวัณย์ ศิรนิ ุพงศ์

หมายเหตุ

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ













ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
สานักงานเลขาธิการ (สลธ.)
ลาดับ
ที่

ชีอ่ - สกุล

ส. อา. ศ.

13 นางสาวชุติมา มะลิสุวรรณ

ส. อา. ส. อา. ส. อา.


14 นางสาวอาอีเส๊าะ เจ๊ะมะ



15 นางสาวสุรยิ าณี เจ๊ะอุบง



16 นางสาวอารีนา หะยีเตะ



17 นายนิอามีน ซาอุ



18 นางสาวนริศรา แคและ
งานช่วยเลขานุการฯ



6

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

17 นางสาวสิรกิ าญจน์ บัวงาม
18 นางวริษา ดวงจินดา




19 นางสาวพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล



20 ร.ต. เวียง พิมพ์สอน



21 จ.อ. ติณณภพ ยอดรัก



22 นายอภิชาติ จินดาวงษ์
23 นางสาวสูรยั ยา ดอเลาะ






24 นายอัฟฟาน เตาะสาตู



25 นางปิยบุษ สิทธิกาญจน์


26 นางสาวเจราพร สุขาเขิน



27 นางสาวธนิตา ปิน่ สงคราม


28 นางสาวกมลวรรณ จันทร์ประดิษฐ์


29 นายสาการียา สะนิดาราสนิ



30 นางสาวรอซีเตาะ เซ็ง


31 นางวาสนา ฉัตรสุวรรณ



32 นายแวอิบรอเฮม แวบือราเฮง
33 นางสรารักษ์ พิศาลวัชรินทร์




34 นางสาวนูไรฮาห์ อาบู
35 นายอัสมัน อีแต

หมายเหตุ



ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
สานักงานเลขาธิการ (สลธ.)
ลาดับ
ที่

ชีอ่ - สกุล

ส. อา. ศ.

3. กลุม่ งานคลัง

6

1

นางสาวแวซะห์ แวซู



2

นางสาวธันยานิษฐา บุญมาศ

3

นางสาวอาลาเวีย บือซา

4

น.ส.ณิชารีย์ ชัชวาล

5

นางสาวจุฑารัตน์ สามุยามา

6

นางสาวอินอาม โต๊ะจอง

7

นางสาวตัศณีม โตะแปเราะ

8

นางสาวปารีดะห์ ปูซู

9

นางสาวฎายิน พรหมจันทร์

10 นางสาวฮามีดะห์ ดอเลาะ
11 นางสาวพาตีเม๊าะ ตารีตา
12 นางสาวลิลลา สะตาปอ
13 นางสาวนงลักษณ์ สังข์แก้ว
14 นางสาวกิตติยา หลักทรัพย์
15

นางสาวนูรฮี ัน เจะเละ

16 นางสาวอัจฉรา มะเกะ
17 นางสาวนิลุบล จักรกาญจน์
18 นายชาริส วงแหวน

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

หมายเหตุ

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ



















ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
สานักงานเลขาธิการ (สลธ.)
ลาดับ
ที่

ชีอ่ - สกุล
4. กลุม่ งานพัสดุ

1

นางสาวศิรวิ รรณ เดชาวงศ์

2

นางสาวสุรยี ์ ตาบาซา

3

นางศรีวกิ า คงประเสริฐ

4

นางสาวอาวาติ๊ฟ ยูโซ๊ะ

5

นางพัชยา หนูทราย

6

นางฉัตรระวี บุญแนบ

7

นางสาวมาสมีณี ปาเนาะ

8

นางสาวรูฮานี แวดาลอ

9

นางสาวจุฑามาส ทองปรุง

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ












10 นางสาวสุขฮัยลา ชูเมือง


11 นางสาวจุฑาภัค ถิ่นถาน



12 นายกิตติพงษ์ สอดส่อง
งานอาคารสถานทีฯ่

6

12 นายศุเมธ เตี่ยวงษ์สุวรรณ



13 นางกนกอร ไชยเทพ
14 นายสฤษฏ์ ยอดสร้อย

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ




15 นายภาสทวิช พรหมวิหาร



16 นายวีรพล สังเพ็ชร์



17 นายเอกลักษณ์ เปรมปรี



18 นายศรายุทธ์ ขวัญดี



19 นางสาวอุษณีย์ แซ่นะ



20 นายอับดุลรอดี มะดิง
21 นายสุพฒ
ั น์ ขุนแดง

หมายเหตุ




ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
สานักงานเลขาธิการ (สลธ.)
ลาดับ
ที่

ชีอ่ - สกุล

ส. อา. ศ.

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

22 นายพสุธร ตลึงจิตต์



23 นางสุจติ รา บุญเพชร



24 นางสาวศิรริ ตั น์ ตลึงจิตต์



25 นายธนศักดิ์ พิรณ
ุ
26 นางสาวเสาวรส แก้วไกรกรอง




27 นางสาวสายเปล พรหมโคต



28 นางสาวปนัดฎา รุ่งเรือง



29 นางสาวดรุณี เจะแต



30 นางสาวมารีมาร์ สาแม



31 นางสาวมูรณี ทาบาโร๊ะ



32 นายอากิ๊ฟ จู



33 นางปิยะพร ผิวอ่อน



34 นางสาวศศิณี ไพฑูลย์



35 นายณัฐิวฒ
ุ ิ รัตนเหม



36 นายนที พงค์รตั น์



37 นายฮาซัน กรียอ
38 นางสาวไมซาราห์ วาหลง
39 นายประเสริฐ พลรบ





40 นายสุรยิ า มะยูดา
41 นายสุเมธ ทองด้วง
42 นายซาดีกี ซิกาลี





43 นายซูบาฮาน สาและยีงอ



44 นายวรากรณ์ แก้วจันทร์



45 นางสาวจริยา เพชรเดชะ



หมายเหตุ

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
สานักงานเลขาธิการ (สลธ.)
ลาดับ
ที่

ชีอ่ - สกุล
5. กลุม่ งานวินยั และนิตกิ าร

1

นางสาวสิรธี ร อาจหาญ

2

นางสาวกาญชนา จันทร์แก้ว

3

นายธนา ฉายสุวรรณ

4

นางสาวณีรนุช นิแมเร๊าะ

5

นายอนุรกั ษ์ จินดารัตน์

6

นางฮาบีบะห์ กาเสาะ

7

นางสาววรินทร์ลดา หมาดสะ

8

นายวารินทร์ อดุลไพสิฐ

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

หมายเหตุ

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ










ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)
ลาดั
บที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล
1. กลุม่ บริหารยุทธศาสตร์ ฯ

1 นายอรรถพงษ์ ทองดอนเหมือน

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28



2 นางสาวณัฏฐนันท์ วิบูลย์กาญจน์



4 นาย เจษฎาพร ภูพ่ นั ธ์ตระกูล



ลาคลอด

5 น.ส.มาสนะ ดอนิ
6 นายอับดุลวาฮับ ยารง



7 นางสาวิตรี สาเล็ม



9 นายฮาฟีช สะนิ



10 น.ส.อาอีชะฮ์ จิใจ



11 น.ส.กูไซนับ โต๊ะรายอ
2. กลุม่ บริหารงบประมาณ



6

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

1 น.ส.สุทธินี สุวรรณมณี



2 นายประไพ ศิรนิ ุพงศ์
3 นางสาวกนลา กอบวิทยา




4 นางสาวพัชรนินท์ คงเกียรติอนนต์



5 นางสาวชนิกานต์ บุญสนอง



6 นายอัสอารี ดีสะเอะ



7 น.ส.อุษา โส๊ะสันสะ



8 น.ส.ปทุมวดี โชติอรรคณิต



9 น.ส.กมลชนก ชุ่มชื่น



3.กลุม่ บริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

1 น.ส.สุภาพร กาญจนวงศ์



2 นายธนาคม สมมาตร
3 นายวันชัย แก้วมรกฎ
4 นางสาวคอลีเยาะ สาแม
5 น.ส.อีมาน สะมะแอ

หมายเหตุ






ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)
ลาดั
บที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล

ส. อา. ศ.

3.กลุม่ บริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

6 นายอูเซ็ง สาเมาะ



7 นายมัซลัน เจ๊ะยูโซะ



8 น.ส.ทิพวรรณ ศรีสุวรรณ



9 นายอาดือนัน เด็งสนิ



10 นายรุสลัน เจ๊ะอารง



11 นางสาวโสรญา ดาแก้ว
12 นายก้องเกียรติ แจ่มใส




13 นายรอสดี ปันยี



14 นายเสกสันติ์ สอดส่อง



15 นายนิมันโซ ยีดะ



16 นางสาวสุพตั รา อินทรัตน์



17 นายดารงเกียรติ เกษสยม



18 นายรุสตัน เหมมัน



19 นางสาวต่วนโซฟียะห์ มุสตาฟา



20 นายอิรพัน เด็ง
4.กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ



6

7 12 13 14 20 21 27 28

1 น.ส.ซูไวดา หะยีวาเงาะ
2 น.ส.โรฮานา หะยียโู ซ๊ะ
4 นายมูฮัมหมัด โต๊ะปาราวัน





3 น.ส.ฮาลีเมาะห์ ฮารี
4 น.ส.วราลี อลงกตกิตติคุณ
8 นางสาววิภาดา ไชยนรินทร์

หมายเหตุ




หมายเหตุ

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)
ลาดั
บที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล
5. กลุม่ บริหารยุทธศาตร์การสือ่ สารฯ

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28

1 นายมูฮัมหมัดซับรี มูซอดี




4 น.ส.รัยนูน หะไร



5 น.ส.อามีเนาะ อูเซ็ง



6 นายมะซัมรี สะนิ



7 น.ส.วณิชชา ดาประเสริฐ



8 น.ส.นูรซี า ปาแดปูเต๊ะ



9 นายมัสลัน ตาเฮร์



10 นายสุฮัยมี มามะ



11 นายตนัย มีชัย
12 นายวิโรจน์ ศรีไสย




13 น.ส.เฉลิมพร ขุนฤทธิ์



14 นายอาบีดิง ยะมิง



15 นายอิลเลียส จารงค์
5. กลุม่ บริหารยุทธศาตร์การสือ่ สารฯ

16 นายอับดุลเลาะ บากา
17 น.ส.มารีแย โม๊ะโต๊ะลี
18 น.ส.นิซูไฮรา สามะอาลี
19 น.ส.อรพรรณ รัตนแคล้ว

หมายเหตุ



2 นายพงศกร สวนแสน
3 นายอวิรทุ ธ์ พิศาลวัชรินทร์

หมายเหตุ



6

7 12 13 14 20 21 27 28





หมายเหตุ

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)
ลาดั
บที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล

ส. อา. ศ.

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

20 นางรอฮานา มือรีงิง
21 นายมูฮาหมัดรอมซัน สะมะดี




22 นายอัตฟาล อาหามะ
6.กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมฯ



6

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

1 นางสาวศรัญญา คงพระบาท
2 นายมะอาลาวี อับดุลเลาะ

หมายเหตุ




3 น.ส.แวรอปีอะ๊ ซอเด็ง



4 นายต่วนอิสมาแอ ดาตู
5 นายนัสรูดิน สาแม



6 น.ส.คอลีเยาะ เจะโหน



7 น.ส.พาตีเมาะ ยูโซะ
8 น.ส.จันจิรา พรหมจันทร์



9 น.ส.สาอีด๊ะ สะมะแอ
7. กลุม่ อานวยการและบริหาร



6

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

1 นางรัตนา ตาเฮร์



2 น.ส.สุภวรรณ วงษ์สาราญ
3 น.ส.ซูฮานา โตะเย็ง
4 นางสาวรอฉีดา หัดขะเจ
5 น.ส.อาซีซาฮ์ ฤทธิโต
6 น.ส.ต่วนอาอีสะห์ ไซอุมา
7 น.ส.มาสีเตาะ มามะ








ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.)
ลาดับ
ที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล
1. กลุม่ งานพัฒนาเศรษฐกิจ

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28

1 นางพฤกษ์ฤดี พันธุ์พฤกษ์

P

2 นายจักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว

P

3 นางสาวนิโสรยา แวหะยี

P

4 นายรุสลี ชัยวิฌฌานนท์

P

5 นางสาวสุนิสา โกศล

P

6 นายบดินทร์ ดุลย์สลาม

P

7 นางสาวมุสมานี พระอิง
8 นายสะแปอิง ยะปา
9 นายมะนาเซ มะลาเฮง
10 นายริฎฎาน สลาม
11 นางสาวซานียะห์ เจะมุ
12 นางสาวสุลฮา ปุโรง
13 นายมูฮัมหมัดฮัยกัล ธารงทรัพย์
14 นางสาวศรีวตี แวหะยี
15 นางสาวนูรตี า หะยีเหาะ
16 นางสาวดารีณี เจะหะ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

หมายเหตุ

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.)
ลาดับ
ที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล
2. กลุม่ งานส่งเสริม
การศึกษาและเสริมสร้าง

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

1 นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์

P

2 นายจีรวิทย์ หนูเอี่ยม

P

3 นางจิรภา แผ่นทอง

P

4 นายวุธไิ กร ศรีจนั ทร์

P

5 นายภูเบศ ช่วยนาเขต

P

6 นางสุรรี ตั น์ แก้วมณีรตั น์

P

7 นางสาวแวนาดียะ มามะ
8 นางเกตุมณี เอียดแก้ว

หมายเหตุ

P
P

9 นางสาวอาเราะห์ ปูเตะ

P

10 นายศรันย์ กือมะ

P

11 นายฮาซัน เซ็งมะ

P

12 นางสาวไซนับ อีบุ๊

P

3. กลุม่ งานศาสนาและพหุวฒ
ั นธรรม
6 7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

1 นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณโร

P

2 นางสาวกานดา วัฒนายากุล

P

3 นางสาวพรสรวง จันทร์ทิพย์

P

4 นายสุกรี ปายอ

P

5 นายขจรยศ ทวีศรี

P

6 นางศรีแพร มีศรีสวัสดิ์

P

7 นางสาวพาตีเมาะ อาบู
8 นางสาวสุพชิ ณาย์ สวาหลัง
9 นางนาซูรา มาหะมะ
10 นางสาวนูรลุ คอยรีย์ เจ๊ะดี
11 นางสาวศิรพิ ร แสงมณี
12 นายซูไฮรี วาเซะ

P
P
P
P
P
P

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.)
ลาดับ
ที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล

ส. อา. ศ.

4. กลุม่ งานอานวยการและบริหาร
6

P

2 นายภวัต จารุเดชาศรี

P

3 นางสาวสารีเราะห์ มูซอ

P

4 นางวรรษชล อุ้ยดา

P

5 นางวรรณี แก้วศรี

P

6 นางสาวณาฤมาร์ เจะอารง

P

7 นางสาวธิวารัตน์ ทิพยวงศ์
9 นายฤทธิ์ชัย สังข์ศรี
10 นางสาวรอหานี เจ๊ะวามิง

หมายเหตุ

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

1 นางสาวทิปกา บุญรัตน์

8 นางสาวนูรตี าร์ ซูแว

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

P
P
P
P

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คง (กสม.)
ลาดับ
ที่

เวรวันหยุด
ชือ่ - สกุล

ส. อา. ศ.

กลุม่ บริหารงานยุติธรรมและอานวยความเป็นธรรม 6

1 นางสาวอารีย์

เหล็มปาน

2 นายสายนูดิน

มามุ

3 นายมนูญ

มณีวทิ ย์

4 นางสาวอารียา

เจ๊ะแอ

5 นางสาวกรชินี

ศศิธนากร

ส. อา. ส. อา. ส. อา. หมายเหตุ

7 12 13 14 20 21 27 28

P
P
P
P
P

6 นายมูฮัมหมัดอามีน พระสี

P

7 นางสาวกอมารียะห์ ดือราแม
8 นางสาวอัซรีนา

เบ็ญนา

9 นางสาวโซฟียา

โตงนุแย

กลุม่ งานสังคมจิตวิทยาเพือ่ ความมัน่ คง
10 นายเจ๊ะอาด
11 นายณัฐ

สาลิมิน

12 นายอาฮามะ
13 นายอัสมัน

เจะวานิ

14 นางสาวนาญีฮัน
15 นางสาวทัซพร

เซ็งมีดี

16 นางสาวอทิติ
17 นางสาวซูไฮลา

เพ่งพิโรจ

18 นางสาวกุสุมา
19 นางสาวพรทิพย์

บูเก็ง

20 นางสาวฟาดีล๊ะ
21 นางสาวปวีณา

สาเมาะ

P
ลาคลอด
P
6

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

P

อุทัยรัตน์

P
P

แวกามา

P
P

วิศุภกาญจน์

P
P

ยะซิง
แซ่อุ่ย
สาแล

P
P
P
P
P

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คง (กสม.)
เวรวันหยุด

ลาดับ
ที่

ชือ่ - สกุล

กลุม่ งานเยียวยา

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา. หมายเหตุ

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

22 นางสุทธิดา
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศาสน์ประดิษฐ์ P
นางปรัศนี
โต๊ะกานู
P
นางสาวสิรธี ร
สิงห์นาโชค
P
นางสาวรอฮีมะห์
ตาเละ
P
นางสาวซารีฮะห์
ซาซี
P
นางสาวณัฐญาภัทร์ อินทรคงรอด
P
นางสาวมาซีเตาะ
มาหะมะอูเซ็ง
P
นางสาวซากีเราะ
แวเด็ง
P
นางสาวรอหานี
สาหวี
P
นายมัดบัศรี
อูเส็ง
P

32 นางสาวรอซีดะ

แวดราแม

33 นายสมเกียรติ

แซ่ฉั่ว

34 นางสาวมลาตี

เจ๊ะแต

35 นางสาวพรรณชินี

ชุมมิคสา

36 นางสาวปริตตา

เพ็ชร์ภกั ดี

37 นางสาวโยษิตา

ลาภาพันธ์

38 นายกฤติวฒ
ุ ิ

สุทธิศักดา

39 นายศักดิ์ชาย

แสงมณี

40 นางสาวณิชชา

พรหมธิราช

41 นางสาวนัจญวา

สาแม

42 นางสาวนูรไฮลา

ยูโซะ

43 นางสาวสุฮัยนี

หะยีสาอุ

44 นายสราวุท

ทองคา

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คง (กสม.)
ลาดับ
ที่

เวรวันหยุด
ชือ่ - สกุล

กลุม่ อานวยการและบริหาร

ส. อา. ศ.
6

45 นางสาวนวรัตน์

ยอดผักแว่น

46 ว่าที่ ร.ต.มนัสนันท์

เจ๊ะและ

47 นางสาวนูรซี ัน

เวาะแห

48 นายสะการิยา

สาอุ

49 นางวราภรณ์

ลิ่มพิทักษ์

50 นางสาวจันทร์ทิมา

ซูแว

51 นางสาวดารุณี

สะอิ

ส. อา. ส. อา. ส. อา. หมายเหตุ

7 12 13 14 20 21 27 28 หมายเหตุ

P
P
P
P
P
P
P

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.)
เวรวันหยุด
ลาดับ
ที่

ชีอ่ - สกุล

ส. อา. ศ. ส. อา. ส. อา. ส. อา.
6

1 นายอาสมี หะยีเจะแว



2 นางสาวซาร์รา เจ๊ะมาม๊ะ



7 12 13 14 20 21 27 28

3 นางนาวีฮา ยูเปาะนะ



4 นางสาวซูไวบะห์ ตือบิงหม๊ะ



5 นายเอรฟัน หะยีมอ



6 นางสาวจิณนิภา ทิมผกุล



7 นางสาวชรัทดา อัลภาชน์
8 นางสาวรัญชนา มโนสถาพร
9 นางสาวมัสกานดา คอมา
10 นางสาวนูรอ อาบูวะ






11 นางสาวกูอานีซ๊ะ รงโซะ



12 นายอิบตีซาม มะมิงจิ



13 นางนุชนารถ กิติชัย



14 นางสาวปฐิญตา แก้วกับทอง



15 นายศรีสุวรรณ บุญรักษ์



16 นางสาวบุษยรัตน์ บัวดวง
17 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์แดง



18 นายมูฮัมมัด ลาเต๊ะมูหะมะ




หมายเหตุ

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.)
ลาดับ
ที่

เวรวันหยุด
ชี่อ - สกุล

กองประสานและเร่งรัด
1 นางสาวตรีทิพยนิภา ทองกระมล
2 นายทัทเทพ ดุสิตไพศาล

ส. อา. ศ. ส. อา. ส. อา. ส. อา. หมายเหตุ
6

7 12 13 14 20 21 27 28

P
P

3 จ่าสิบตรี ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุล

P

4 นางฟารีดา กะมะอดุลภักดี
5 นางสาวนุสเร๊าะห์ หมะและ

P
P

6 นางศิวพร ผดุงเดช

P

7 นางสาวรัตนพร จันดี

P

8 นายมูหามะรีดหวัน สอและ

P

9 นายนครินทร์ ศรีริกานนท์
10 นางสาวศุณัฏฐา แก้วมาก

P
P

11 นายมะบูลยามีน เจะเอาะ

P

12 นางสาวเพชรรัตน์ พลทอง

P

13 นางสาวศิรัญญา ยามาลูดิง

P

14 นางสาวณัชวา กาเจ

P

15 นางสาวสุไรดาห์ อามิง

P

16 นางสาวสิริวิมล ช่วยวงศ์

P

17 นางสาวนูรมา สะตาปอ

P

18 นางสาวตัสมีน สาเมาะ
19 นางสาวมัสนิดา เจ๊ะ
20 นางสาวประภัสสร ในณงค์
21 นางสาวนิรอยดา สาและ
22 นางสาวปิยธิดา ประภัสสร

P
P
P
P
P

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กองประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริและกิจการพิเศษ (กปค.)
เวรวันหยุด
ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา. หมายเหตุ

7 12 13 14 20 21 27 28

1

นายกิตติชัย บัวแก้ว

2

นายพีระพล อาแว

3

นางรัตนา ไชยนรินทร์

4

นางสาวอธิพร ปานจันทร์

5

นางณิชกร ช่วยเต็ม

6

นางสาวซัลมา ตะเย๊าะ

7

นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์

P

8

นางสาวนิปารมี ศรีเพชร

P

9

น.ส.ดาวาตี แวโดะ

P
P
P
P
P
P

P

10 นางสาวชญาภา สุขสบาย

P

11 นางสาวกิตติยา อิแต

P

12 นางสาวอาลีนา มะเดะฮะ

P

13 นางสาวหัสซูนา เจ๊ะอูมา

P

14 นายซูลฮามี จิตเชาวนะ

P

15 นายมาสัน หงะหงอ
16 นางสาววาฟาด บาราเฮง
17 นางสาวธิดาพร แวอาแซ

P
P
P

18 นายขันธ์ชัย ผัดสมุทร

P

19 นายฮาดาลี นันตสิน

P

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กลุม่ ตรวจสอบภายใน (กตส.)
ลาดับ
ที่

ชีอ่ - สกุล
กลุม่ ตรวจสอบภายใน

วันหยุด
ส. อา. ศ. ส. อา. ส. อา. ส. อา.
6

7 12 13 14 20 21 27 28

1 นางนฌา สิตตหิรญ
ั



2 นางสาวชุตินันท์ โล่กติ ติกลุ



3 นางสาวอัจฉรา ดิษฐานพงศ์



4 นางสาวผุสดี เยี่ยงพฤกษาวัลย์



5 นางสาวซามีลา ดาราโอ๊ะ



6 นางสาวรุ่งทิวา บุญทิพย์



7 นางรูฮายา เจ๊ะมะ



8 นางสาวนุชจรี สุขสงวน
9 นางสโรชินี ดิษฐ์สุวรรณ์
10 นางสาวภัทร์วรัญญา บุญแท้




หมายเหตุ

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 242/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
การมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบตั งิ านในวันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
ลาดับ
ที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28

1 นางสาวนาฝน นวลสกุล



2 นางสาวสุมัยยะห์ สาแม็ง



3 นางสาวพาตีเมาะ จารง
4 นางศิรนิ าฏ เจยาคม
5 นางสาวคัสมา เปาะโวะ

หมายเหตุ





ศูนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ลาดับ
ที่

วันหยุด
ชีอ่ - สกุล
ศูนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต

1 นายจรูญ นิลเพ็ชร์
2 นางสาวสุภลิ ักษณ์ ย่าหลี
3 นางสาวณัฐชา ดาแลหมัน
4 นางสาวรอยฮัน ยูนุ๊

ส. อา. ศ.
6

ส. อา. ส. อา. ส. อา.

7 12 13 14 20 21 27 28





หมายเหตุ

รายชื่อ ผู้ตรวจเวรเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจาเดือนสิงหาคม 2565
แนบท้ายคาสั่งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 243/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล
นำยสิทธิศักดิ์
นำยวิรัตน์
นำยซูเฟียน
นำงสำวจิรัชยำ
นำงสำวธันยำภรณ์
นำงอัญชนำ
นำงสำววลัยรัตน์
นำยสมนึก
นำงรัสนี
นำงอำดีลำ
นำยปฏิพัทธ์
นำยสุชำติ
นำงสำวขวัญจิต
นำงสำวศศิพิชญ์
นำงสำวปนัดดำ
นำยคอเล็ด
นำงทัศนีย์
นำยอภิรัตน์
นำยหัสนี

นำงชุตำภัณฑ์
6 นำยกิตติศักดิ์
นำงอำมีนำ
นำยอุทัย
7 นำงลัคนำ
นำยสุริยำ
8

นำงสำวอัญชลี
นำงสุภำ

9 นำยณฐวัฒน์

สังกัด

โต๊ะกู
เศำธยะนันท์
วำนิ
เบ็ญหีม
หทัยพิทักษ์
บุญลอย
สุวรรณรังสี
ฉีดเสน
จะปะกิยำ
บูเดียะ
มะลิสุวรรณ
ศิริประภำกร
เคียงตระกูล
นิลไพรัช
อิสเฮำะ
เจ๊ะแว
เพ็งสง
วัตนำพุทธำกร
เจะนิ

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
สลธ. กลุ่มงำนคลัง
กสพ. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร
กบย. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร
กบย. กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
สลธ. กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
สลธ. กลุ่มงำนพัสดุ
กบย. กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรฯ
สลธ. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร
กสม. กลุ่มบริหำรงำนยุติธรรมกำรพัฒนำฯ
กสพ. กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำและเสริมโอกำสฯ
สลธ. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร
กสพ. กลุ่มงำนเศรษฐกิจ
กบย. กลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรฯ

ไพศำลเจริญวงศ์
ทองขำว
ไชยกุล
ศรีสังข์
วังเวียงทอง
สมถวนิช

กสม. กลุ่มงำนเยียวยำ
สลธ. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กบย. กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรฯ
กสพ. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร
สลธ. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร

กสม. ศูนย์ประสำนงำนด้ำนเด็กและสตรี จชต.

กสพ. กลุ่มงำนศำสนำและพหุวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
กสม. กลุ่มงำนสังคมจิตวิทยำ
กสม. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร

วันที่ปฏิบัติงาน
6 สิงหำคม 2565

7 สิงหำคม 2565

12 สิงหำคม 2565

13 สิงหำคม 2565

14 สิงหำคม 2565

20 สิงหำคม 2565
21 สิงหำคม 2565

วงศ์ศรีสมบูรณ์ กสม. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร
จันทร์พิศำล สลธ. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร

27 สิงหำคม 2565

จินำวัฒน์

28 สิงหำคม 2565

กสม. กลุ่มบริหำรงำนยุติธรรมกำรพัฒนำฯ

หมายเหตุ

รายชื่อ ผู้ตรวจเวรเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจาเดือนสิงหาคม 2565
แนบท้ายคาสั่งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 243/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ที่

ชื่อ – สกุล

สังกัด

วันที่ปฏิบัติงาน

1 น.ส.นิชำภำ หมื่นไกร

กปพ. กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล

6 สิงหำคม 2565
27 สิงหำคม 2565

2 น.ส.สุดำทิพย์ นวลละออง

สพจ. กลุ่มยุทธศำสตร์ วิจัย ติดตำมฯ

7 สิงหำคม 2565
28 สิงหำคม 2565

3 นำยยะยำ เจะอีซอ

กปพ. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร

12 สิงหำคม 2565

4 นำยอิบรอเหม เบ็ญนำ

สพจ. วิทยำลัยพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯ

13 สิงหำคม 2565

5 นำยนะรี คงบันนึก

สพจ. กลุ่มยุทธศำสตร์ วิจัย ติดตำมฯ

14 สิงหำคม 2565

6 นำยแวปันดี วำเย๊ะ

กปค. กลุ่มงำนอำนวยกำรและบริหำร

20 สิงหำคม 2565

7 นำยขอหลิด แซะอำหลี

กปค. กลุ่มงำนวิจัย วิชำกำร และกลุ่มกิจกำรฯ

21 สิงหำคม 2565

หมายเหตุ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กสม.)
ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเจ้าหน้าที่เวรรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศอ.บต.
ประจาเดือนสิงหาคม 2565
แนบท้ายคาสั่งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 243/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ลาดับที่

ชื่อ- สกุล

ตาแหน่ง

วันที่ปฏิบัติงาน

1

นำยธำรธรรม คำแป้น

นิติกร

6 สิงหำคม 2565

2

นำยวิทยำ นะนุ้ย

พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน

7 สิงหำคม 2565

3

นำงชวำลำ เกิดบัว

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

12 สิงหำคม 2565

4

นำงสำวนำสเร๊ำะ มีรอสมิง

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

13 สิงหำคม 2565

5

นำงสำวกรือซง โต๊ะแวอำลี

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

14 สิงหำคม 2565

6

นำงสำวมัจณำ เจ๊ะมำนะ

เจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมเป็นธรรม

20 สิงหำคม 2565

7

นำงสำวอลิศชำ บุญยมินทร์

เจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมเป็นธรรม

21 สิงหำคม 2565

8

นำงสำวแวนูรียะห์ แวสแลแม

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

27 สิงหำคม 2565

9

นำงสำวมูรณี รอกำ

นักส่งเสริมควำมเป็นธรรม

28 สิงหำคม 2565

