(สําเนา)
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นราธิวาส และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
__________________
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ไดประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เปนพนักงานจางในตําแหนงครูอาสาพัฒนาการกีฬา จํานวน ๑ อัตรา ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน ๑ อัตรา และตําแหนงผูชวยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา โดยกําหนดรับสมัครระหวาง
วันที่ 1 มีนาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 10 มีนาคม ๒๕60 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร ไดตรวจคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการ
เลือกสรรฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจางและกําหนด
วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ดังนี้
1.รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจในแตละตําแหนง ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้
2.กําหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร และหลักสูตรวิธีการสอบ
จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบขอเขียนในวันที่ 19 เมษายน 2560
ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแตเวลา 10.00 – 12.00 น. โดยกําหนดขอเขตเนื้อหาวิชา
ที่จะใชในการทดสอบ ดังนี้
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง(ขอเขียน) จํานวน 100 ขอ(100 คะแนน)
(1)ตําแหนงครูอาสาพัฒนาการกีฬา
- ความรูในวิชาพลศึกษา
นันทนาการ สุขศึกษา และวิทยาศาสตรการกีฬา
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่ มเติม
(2)ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 254๑
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558
/-ระเบียบกระทรวง.....

-2- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเกี่ยวกับงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
(3)ตําแหนงผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่ มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558

3. การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)
จะประกาศรายชื่อผูที่ผานการสอบ ภาคความรูความสามารถ ที่ใช เฉพาะตําแหนง(ขอเขียน)
(เฉพาะผูไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60) ทราบ กอนวันสอบสัมภาษณไมนอยกวา 5 วันทําการ
4.ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
ผูเขารับการประเมินสมรรถนะ จะตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรโดย
เครงครัด ดังตอไปนี้
1)เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการเขารับการประเมินสมรรถนะ
ตามที่กําหนด
2) แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม หามสวมรองเทาแตะ สําหรับสุภาพสตรีหาม
สวมกางเกง เสื้อไมมีแขน โดยหากไมแตงกายตามที่กําหนด เจาหนาที่ประจําหองสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
3)ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครพรอมบัตรประชาชน แสดงตนในวันสอบ หากไมมีบัตร
ดังกลาว กรรมการหรือเจาหนาที่ประจําหองสอบอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะได
4)ใหไปถึงสถานที่สอบกอนกําหนดเวลาเขาสอบไมนอยกวา 30 นาที สําหรับผูเขาสอบที่ไป
ถึงหองสอบหลังจากเริ่มสอบไปแลว 30 นาที ไมอนุญาตใหเขาสอบ
5)อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก ปากกา ยางลบหรือที่ลบคําผิด โดยหามผูเขาสอบนําอุปกรณ
สื่อสารทุกชนิด เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใชคํานวณได เขาหองสอบโดย
เด็ดขาด อนุญาตใหนําสิ่งของติดตัวเขาหองสอบไดเฉพาะอุปกรณที่ใชในการสอบเทานั้น
6)ประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมกระทําการอื่นใดอันเปนการรบกวนผูอื่น ทั้งขณะที่อยูในหอง
สอบและเมื่อออกจากหองสอบแลว
/ในการตรวจสอบ....

-๓ในการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ
ขางตนไดตรวจสอบเอกสารตามขอเท็จจริงที่ผูสมัครยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏวาภายหลังผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไม
ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. มิไดรับรองวาเปนคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือวาผูสมัครรายนั้นเปนผูที่ไมมีสิทธิบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงานจาง หรือ หาก
ไดรับการจางแลวก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติและ
พิจารณาเลิกจาง กรณีที่ไดรับการจางไปแลว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24

มีนาคม พ.ศ. 25๖๐

(นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส

สถานที่สอบพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ตําแหนง

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

01-001 - 01-024

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา

(24 คน)
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

02-001 – 02-006
(6 คน)
02-007 – 02-036
(30 คน)
02-037 – 02-066
(30 คน)
02-067 – 02-068
(2 คน)

ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป

03-001 – 03-028
(28 คน)
03-029 – 03-058
(30 คน)
03-059 – 03-088
(30 คน)
03-089 – 03-0118
(30 คน)

ชั้น 1 หอง 413
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา
ชั้น 2 หอง 413
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา
ชั้น 2 หอง 421
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา
ชั้น 2 หอง 422
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา
ชั้น 2 หอง 423
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา
ชั้น 2 หอง 423
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา
ชั้น 2 หอง 424
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา
ชั้น 2 หอง 425
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อาคารอนุปริญญา
ชั้น 2 หอง 426
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ตําแหนง

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป

03-0119 – 03-0142

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อาคาร
อนุปริญญา

(24 คน)

ชั้น 2 หอง 427

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
(แนบทายประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
และกําหนดวันเลือกสรรเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 24 มีนาคม 25๖๐)
_________________
พนักงานจางตามภารกิจ
๑. ตําแหนงครูอาสาพัฒนาการกีฬา
เลขประจําตัวผูสมัคร
๐๑-๐๐๑

ชื่อ-สกุล

นายอีลฮัม ตาเละ

๐๑-๐๐๒

นายยุสรีย ยุโซะ

๐๑-๐๐3

นายตวนแมนโซ ลอนิ

๐1-๐๐4

นายอาซีซี กาเจ็ง

๐๑-๐๐5

น.ส.พัทธพร ฤกษรัตน

๐๑-๐๐6

นายอาริสมัน อาแวกาเซ็ง

๐๑-๐๐7

นายมาฮีดีน อาแว

๐๑-๐๐8

นายกามาล บินสาและ

๐1-๐๐9

นายกูซี อูมา

๐๑-๐10

นายกรรเอนกท ทองพรม

๐๑-๐11

นายซาบรี เจะอีซอ

๐๑-๐12

นางจันทรเพ็ญ แดงนํา

๐๑-๐13

นายอซัม สาและ

๐1-๐14

นายรณรงค บือโต

๐๑-๐15

นายฮาซือมิง สามะ

๐๑-๐16

นายอานัติ หมีนหวัง

๐๑-๐17

นายยูหัน ดือเระ

๐๑-๐18

น.ส.นูรอาซีเคน สะมะแอ

๐1-๐19

นายมารโซ เจะอูมาร

๐๑-๐20

นายอาดิฮ บือราเฮ็ง

๐๑-๐21

นายนิและห สาเมาะ

๐๑-๐22

นายซาการียา เจะปูเตะ

หมายเหตุ

-2เลขประจําตัวผูสมัคร
๐๑-๐23

นายคูสัยฟ อาแว

๐๑-๐24

นายรอฮะ และสัน

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๒. ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ-สกุล

02-001

น.ส.โศรดา คงพูล

02-002

น.ส.นูรีมาน เจะแฮ

02-003

นายรัฐพล สุบิน

02-004

น.ส.นูรอาน เซ็ง

02-005

น.ส.ณิรีนนณภัทร แซอึ้ง

02-006

น.ส.นูรีมะห บากา

02-007

น.ส.รุสมีมี อาแว

02-008

น.ส.จุฑามาศ แกวขวัญ

02-009

นายอัมซี อารง

02-010

น.ส.ซูไฮลา อูเซ็ง

02-011

น.ส.อานีตา หะแว

02-012

น.ส.อรุณี พุฒยืน

02-013

น.ส.คอพือเซาะห เจะนิ

02-014

วาที่ ร.ต.วิโรจนคาน ปาทาน

02-015

น.ส.วรรณภา อินทองดี

02-016

นายศิริชัย เต็งสุวรรณ

02-017

น.ส.นาดาเนีย ยะปา

02-018

น.ส.นูรอิซยัณ เจะโด

02-019

น.ส.อภิชญา ทองจินดา

02-020

นายนัสรู มานะ

02-021

น.ส.ทิยานันท ขัตติวงษ

หมายเหตุ
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เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ-สกุล

02-022

น.ส.ณัฐวดี สุธีรวัฒน

02-023

นายวีรพงศ บุญศรี

02-024

น.ส.ซาลีฮา ดือราแม

02-025

น.ส.ซารีฮัน สุขเสนีย

02-026

น.ส.อายซะฮ เยะ

02-027

น.ส.วารีรัตน พรหมภักดี

02-028

น.ส.ภาวินี เทพกําเนิด

02-029

น.ส.ซูรียะห สาและ

02-030

น.ส.อุทัยวรรณ ตรีวัย

02-031

น.ส.นุรมัสตูราณี มุกดาสวัสดิ์

02-032

น.ส.นูรีซัน อาแว

02-033

น.ส.มัฌสุรีย มณีมาศ

02-034

น.ส.กนกวรรณ ชวยบํารุง

02-035

น.ส.ฮายาตี ยูโซะ

02-036

น.ส.ศิรภัสสร หงากุล

02-037

วาที่ ร.ต.หญิงกชกร สุขสวัสดิ์

02-038

น.ส.ฮามีลา ยา

02-039

น.ส.อาซานา แอสะ

02-040

น.ส.ตูแวมาซีเตาะ โลบือราเฮง

02-041

น.ส.รูสมีนี โซะแซ

02-042

น.ส.อัญชนา เพ็ชรศรี

หมายเหตุ
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เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ-สกุล

02-043

น.ส.มัลดียะห เปาะแต

02-044

น.ส.ฟตเราะห บินหะยีสะมะแอ

02-045

นายอิลฮัม แซมิง

02-046

น.ส.นุไอนี สนิ

02-047

นางแวลาตีฟะห มะเด็ง

02-048

น.ส.นูรฟารีซัน มะดากะ

02-049

นายฮานา มูนะ

02-050

น.ส.ยามีละ กายอง

02-051

น.ส.ไรนุง กะจิ

02-052

วาที่ ร.ต.หญิง สุธาสินี แกวสองศรี

02-053

น.ส.นาซีเราะห เจะอาลี

02-054

น.ส.ฮาซนะ สาเมาะ

02-055

น.ส.เสาวนีย สาเมาะ

02-056

น.ส.นูรฮา บินมะดิง

02-057

น.ส.ฮายาตี สาแม

02-058

น.ส.ฟามีรา หะยีมะ

02-059

น.ส.อาอีเสาะ มามะ

02-060

นายธีรวุฒิ มามะ

02-061

น.ส.อัสลามียะห เจะอาแซ

02-062

น.ส.อามีดะห เจะโด

02-063

นายเจฟฟรี จิตตปราณี

หมายเหตุ
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ชื่อ-สกุล

02-064

น.ส.นูรีฮัน มีดามี

02-065

นายอาลี หมัดสารา

02-066

น.ส.วาสนา แวบือราเฮง

02-067

น.ส.ยูวาเฮ บูกุ

02-068

น.ส.อิรมา กือเด็ง

หมายเหตุ

๓. ตําแหนงผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ – สกุล

03-001

น.ส.เขมมรัตน สวัสดิ์มงคล

03-002

นายพีรณัฐ ภัทรวรรธนกุล

03-003

น.ส.อาอีซัส อาแว

03-004

น.ส.อาลิษา นํายูรี

03-005

นางแวซารีมะห แวดอเลาะ

03-006

น.ส.ณัฐจรี จันติ

03-007

น.ส.ยูนัยนะฮ บาฮอ

03-008

น.ส.อุษณีย เจะฮะ

03-009

น.ส.โนรอาเซียน เดนปรัชญา

03-010

น.ส.สุพรรษา ไชยแบน

03-011

น.ส.ชุติมา หนอนน้ํา

03-012

นายวัชเรนทร ขวัญใจ

03-013

น.ส.นุรอา แวกือจิ

03-014

นายธีรวัฒน ทองเมือง

03-015

น.ส.ฮามีดะ นาพี

03-016

น.ส.เรวดี ศรีสุวรรณ

03-017

น.ส.ฟยรูซ หะยีมะสาและ

03-018

น.ส.มัยนิง สาและ

03-019

น.ส.กูฮัสลีซา ตวันดือราแม

03-020

น.ส.ญานิกา เพ็ชรพันธ

03-021

น.ส.นูรีซัน บินมะเซ็ง

03-022

นายอับดุลรอนิง เจะแล

หมายเหตุ

-๘เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ – สกุล

03-023

นายแวซุลกีฟลี สะแลแม

03-024

น.ส.อจิรวดี พึ่งตําบล

03-025

น.ส.อักรีมา ปะอาเดะ

03-026

น.ส.อรสา หนอโทะ

03-027

น.ส.ลตีฟะห มามะ

03-028

น.ส.ชูฮายลี วาโด

03-029

นายยาเซร แมเราะ

03-030

นายรอฟกี นิบง

03-031

น.ส.นูรอัลญา เลาะเมาะ

03-032

น.ส.ฟาราณีย มะรือสะ

03-033

น.ส.อัสวานี เปาะจิ

03-034

นายพาดือรี มูเด็ง

03-035

น.ส.อันโนร แมดิงแว

03-036

น.ส.รุสกะห เจะหะมะ

03-037

น.ส.ซาฮานา เจะเตะ

03-038

นายฟดลี มะแซกูเบ

03-039

น.ส.ซัลมียะ วาเลาะ

03-040

น.ส.ซูฟยะห ปาเนาะ

03-041

น.ส.รสมี วี

03-042

นายธีรุตน มาดียา

03-043

นายศรัญู กูโน

หมายเหตุ

-๙เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ – สกุล

03-044

น.ส.สิริกร วงษนอย

03-045

น.ส.นพมาศ เตียวโล

03-046

นายอิลฮัม กาเดร

03-047

น.ส.สุนิษา เต็งสุวรรณ

03-048

น.ส.บูสรอ แปแนะเฮ็ง

03-049

น.ส.อามีเนาะ มะหะมิง

03-050

น.ส.วารูนี นาเซ

03-051

น.ส.โรฮายา แวมามะ

03-052

น.ส.ซาฟเนาะ ยูโซะ

03-053

น.ส.ซูไฮละห สาและ

03-054

น.ส.แกว ชาติพงศสกุล

03-055

น.ส.รุสมานี สมะแอ

03-056

น.ส.ปยานุช ไชยา

03-057

น.ส.นัสรินทร ซูมา

03-058

น.ส.นูรีซาร กุโน

03-059

น.ส.นูรจัลวาตี กอเซ็ง

03-060

น.ส.อาซูรา กอเซ็ง

03-061

น.ส.อาตียะห ดอเลาะ

03-062

น.ส.ซําซียะห สาเมาะ

03-063

น.ส.อัซวาณี ซาและ

03-064

นายนิมูหมัดซัลดี สาแม

หมายเหตุ
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ชื่อ – สกุล

03-065

น.ส.ปาตีเมาะห สะมะแอ

03-066

น.ส.ซูไฮบะ ดาลอ

03-067

นายฮัฟซี เงาะ

03-068

น.ส.อาตีกะห สาอิ

03-069

น.ส.ฟาดีละ ยีเฮ็ง

03-070

น.ส.ซาลินีย ดือราแม

03-071

น.ส.ซาวียะห ยะโกะ

03-072

น.ส.ซูบัยดะห มะมูเบ็ง

03-073

น.ส.เพียรพิณ สุภาพาบ

03-074

น.ส.นูรีซา มะยิด

03-075

น.ส.สุกัญญา เหมสงวน

03-076

น.ส.รอฮานา รับไทรทอง

03-077

น.ส.มูณีรา ยาซิง

03-078

น.ส.ซีตีคอลีเยาะ มะดิง

03-079

น.ส.อาวาตี เยาะนิแม

03-080

น.ส.อามีเนาะ สาเมาะ

03-081

น.ส.อามานี มะเจะหะ

03-082

น.ส.ตวนพาซียะห เซ็งเลาะ

03-083

น.ส.บูไซนา นาแซ

03-084

นางยานามี พรพิทักษ

03-085

น.ส.นริสา ไชยรัตน

หมายเหตุ

- ๑๑ เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ – สกุล

03-086

น.ส.โรสมีรา มามะ

03-087

น.ส.จารีวรรณ ขวัญทอง

03-088

น.ส.ยัฟรียะ สาและ

03-089

นายตะวัน นิเดร

03-090

น.ส.อานีเราะ นิแม

03-091

น.ส.ซอบีเราะ ลาหมัน

03-092

น.ส.รัสมี แวอูเซง

03-093

น.ส.ฮุสนา อาแด

03-094

น.ส.นูรมี และปานา

03-095

นายคอเละ บินยูเด็ง

03-096

น.ส.ซูรีนา ยูโซะ

03-097

น.ส.เสาดะห หะยีดอเลาะ

03-098

นางพรพรรณ คงสุวรรณ

03-099

นายประเสริฐ สุทธิการ

03-100

น.ส.อาดีละห หะยียูโซะ

03-101

น.ส.ปริศนา อาแว

03-102

น.ส.ซูใบดะห ยูโซะยาแล

03-103

นายมูฮําหมัดบุรฮาน ดอเลาะ

03-104

น.ส.เมทนี ฤกษสโมสร

03-105

นายธีรพงษ จันทรสาย

03-106

น.ส.นูรอัสมะ เจะและ

หมายเหตุ

- ๑๒ เลขประจําตัวผูสมัคร

ชื่อ – สกุล

03-107

น.ส.ซากียะห สนิ

03-108

น.ส.ซูไรดา มูซอ

03-109

น.ส.อามีรา จิ

03-110

น.ส.วันอิบตีซัม สุริยะ

03-111

น.ส.อรสา ยูนุ

03-112

น.ส.หนิรุสนะ หนิสาเระ

03-113

น.ส.รุสนานี แวหะยี

03-114

น.ส.นายีรา มะเซ็ง

03-115

นายอานุสรัน อาแว

03-116

น.ส.อารียา เจะแต

03-117

น.ส.กัสมีนี เจะลี

03-118

นางนิสากร บกดํา

03-119

น.ส.รุสนานี บินหะยีเลาะ

03-120

น.ส.อามีเราะห อามิง

03-121

น.ส.ศิริรัตน มูซอ

03-122

น.ส.ซูรัยดา ยามา

03-123

น.ส.นูรอาซีลา หะยีเซะ

03-124

วาที่ ร.ต.หญิง ดารณี กาญจนเพ็ญ

03-125

น.ส.อัจฉราภรณ อาแซ

03-126

นายกูมัซลัน นิจิ

03-127

น.ส.ซากีนะห มีดิง

หมายเหตุ
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ชื่อ – สกุล

03-128

นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ มัยเซง

03-129

นายมูฮามัดตามีซี หะแวอีแต

03-130

น.ส.รุสวาณี บินยีดิง

03-131

นายมาหามะซาบือรี ตาเยะ

03-132

น.ส.กัรมีลา อาแว

03-133

น.ส.มูรณี มะดิง

03-134

น.ส.ซูลเซียนา หมาดบากา

03-135

น.ส.สุรีดา บือราเฮง

03-136

น.ส.ยามีละ รอยะ

03-137

น.ส.อาภรณ นงรัตน

03-138

น.ส.นารีหม มามุ

03-139

น.ส.นันทนภัส ดิษโร

03-140

วาที่ ร.ต.ไฟซู ดือราแม

03-141

น.ส.นันทนา พลจันทร

03-142

นายอะนัส อับดุลเลาะ

------------------------

หมายเหตุ

