




















หนา้ที� 1

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470100001 นางสาว มัรฎียะห ติโบซู หองสอบที่ 1

2 470100002 นางสาว อัสมีดา อาลี อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470100003 นางสาว นิอาดีละ มาหามะปาริส วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470100004 นางสาว ซอบรียะห ยามินมะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470100005 นางสาว นูรมี มามะ  470100001- 470100020

6 470100006 นางสาว นูรียะห ดอมิ จํานวน 20 ราย

7 470100007 นางสาว ซูรายา มะฉุ

8 470100008 นางสาว แวฟาตีมะห มะมิง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 470100009 นางสาว อาแอเสาะ กาลง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 470100010 นางสาว นัศรีน นิตะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 470100011 นางสาว คูไซมะห เจะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 470100012 นางสาว คอรีเยาะ มะสารี ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 470100013 นาย ณฐพล ทิมพวงทอง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 470100014 นางสาว อาแอเสาะ มะดีบิง

15 470100015 นางสาว อามีเนาะ มะมิง

16 470100016 นางสาว ฮุสนา วาจิ

17 470100017 นางสาว นูรอารมามีย สาแม

18 470100018 นางสาว ฮูดา ซิ

19 470100019 นางสาว สากีนะ ปูลาประเปะ

20 470100020 นางสาว นุสตรี ยะหะยา

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 2

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470100021 นางสาว ซารีปะห ยะหะยา หองสอบที่ 2

2 470100022 นางสาว อัซหมะ เถาะ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470100023 นางสาว นูฮาย ยิมิง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470100024 นาย ฮัซลี โดตะแซ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470100025 นางสาว รอดียะห เอกพิทักษ  470100021- 470100040

6 470100026 นางสาว อัศณา มะนุง จํานวน 20 ราย

7 470100027 นางสาว อัสมะ วาจิ

8 470100028 นางสาว อาอีเสาะห มะหะแซ

9 470100029 นางสาว ณูซีลา สาและ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470100030 นาย บาดือรี แวมามะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470100031 นางสาว นูรมี สาและ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470100032 นางสาว นาอีมะ อุเซ็ง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470100033 นางสาว พาตีเมาะ โดมิ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470100034 นางสาว คอลีเยาะ สาแม หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470100035 นางสาว โซเฟย กามอ

16 470100036 นางสาว สากียะห กาปา

17 470100037 นางสาว อาตีณา ยะโกะ

18 470100038 นางสาว ฮาสานี จินตารา

19 470100039 นางสาว เบญญา ศรีวิโรจน

20 470100040 นางสาว อาอีดะห บานา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร



หนา้ที� 3

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470100043 นาย มะยี ดือราแม หองสอบที่ 3

2 470100044 นางสาว อาสมะ อีซอมูซอ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470100045 นางสาว นูรูซาฮีดา ลังสารี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470100046 นางสาว ไอนี ดานอสะโต เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470100047 นางสาว นาปเสาะ สือเตาะ 470100043 - 470100062

6 470100048 นางสาว ดวงกมล พงษมุลี จํานวน 20 ราย

7 470100049 นางสาว นูรอัยดา มุนาแมะ

8 470100050 นาย มูฮาหมัดนอร สะแปะอิง

9 470100051 นาย บูคอรี ซง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470100052 นางสาว ซอพียะห เตาะสาตู การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470100053 นางสาว มาลีนี เซ็งสาอิ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470100054 นางสาว หมะอารียา สะโอง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470100055 นางสาว ซอพียะห โตะตียอ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470100056 นางสาว นามูรนี จิใจ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470100057 นางสาว อามีเนาะห สีเเล

16 470100058 นาย ฮาซัน อาลี

17 470100059 นางสาว นูรฮูไซนี สาแหละ

18 470100060 นางสาว บูสรอ สาและ

19 470100061 นาง ศตพร มณีเนียม

20 470100062 นาย อาหามะ สาและ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร



หนา้ที� 4

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470100063 นางสาว อามีเนาะห สนิ หองสอบที่ 4

2 470100064 นางสาว ยามีละ อีแต อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470100065 นาย อาบีดิง เด็งละเม็ง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470100066 นางสาว รอกีเยาะ ลามอ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470100067 นางสาว ฮัสนี บือซา 470100063 -470100082

6 470100068 นางสาว อาตีเราะห เจะมาซอ จํานวน 20 ราย

7 470100069 นางสาว คอรีเยาะ ยาลอ

8 470100070 นางสาว ซอบีฮะห มามุ

9 470100071 นางสาว ฮาลีมะห ยูโซะ

10 470100072 นางสาว รอกีเยาะ ปะตะมอ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 470100073 นางสาว ณะอีหมะ กาเจ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 470100074 นางสาว นูรซูฮาดา บูงา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 470100075 นางสาว สีตีอามีเนาะ บาเจาะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 470100076 นางสาว พาตีเมาะ สาและ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 470100077 นางสาว นูรอัยณีย สาแลมะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 470100078 นาย อูสมาน ยะยือริ

17 470100079 นางสาว แอนนี่ มูดี

18 470100080 นางสาว รุสนา สะแอ

19 470100081 นางสาว อานีลา สาและขาว

20 470100082 นางสาว ไซนุง ระสิมะหะมิ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 5

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470100083 นางสาว ซูรีนา หะยีสาเมาะ หองสอบที่ 5

2 470100084 นางสาว ฮาสือนะ มะหลี อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470100085 นางสาว อัญชลี ศิริรัตน วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470100086 นางสาว อัยนา หะยี เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470100087 นางสาว อาอีเซาะ เจะโซะ 470100083 - 470100103

6 470100088 นางสาว มูณีเราะห หะยีมะนอ จํานวน 20 ราย

7 470100089 นางสาว สารีพะ หามะ

8 470100090 นาง รุสณีย สามะ

9 470100091 นาง รอมีกะ ดอเลาะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470100092 นางสาว รอกีเยาะ งอและ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470100093 นางสาว ซูรานิง บอสู ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470100095 นางสาว ซาเราะ มะยะอิง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470100096 นางสาว มูนีเราะ เจะปอ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470100097 นางสาว อามีเนาะ ลามอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470100098 นางสาว มารีนา เจะยี

16 470100099 นางสาว ฮัสมี สะมะแอ

17 470100100 นางสาว สุรญาณิ์ ดือราแม

18 470100101 นางสาว นัสรียา ดือราแม

19 470100102 นางสาว นูรีฮา มะดีเยาะ

20 470100103 นางสาว โนฮาซันนีย กือจิ

ชื่อ - ชื่อสกุล

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 6

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470100104 นางสาว อาอีดะ กาเสาะ หองสอบที่ 6

2 470100105 นางสาว รอสเมาะห ลีเดร อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470100106 นางสาว ซูมัยรอ เจะและ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470100107 นางสาว ฟรดาวส มาโร เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470100108 นางสาว คอลีเยาะ เตะ  470100104 - 470100123

6 470100109 นางสาว รอกีเยาะ หะยีสามะ จํานวน 20 ราย

7 470100110 นางสาว พูวีลา ดอเลาะ

8 470100111 นางสาว ฮายาตี อาแซ

9 470100112 นางสาว อัสมะ มะแย

10 470100113 นาย อิบรอเฮง หะมิดง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 470100114 นาย ฮานีฟ สาแม การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 470100115 นางสาว สุไรนี ละมะโต ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 470100116 นางสาว ฮีดายะห บาฮี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 470100117 นางสาว ฮาลีเมาะ โตะดง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 470100118 นางสาว มาเรียม ซงตายา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 470100119 นางสาว คอมซะ บือซา

17 470100120 นาย ซูไลมาน เเมเราะ

18 470100121 นางสาว ไซนะ รอยี

19 470100122 นาย มารูวัน ตันหยงอาลี

20 470100123 นางสาว นูรีดา เจะเงาะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 7

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470100124 นางสาว อามีนา บินมัดอุสเสน หองสอบที่ 7

2 470100125 นางสาว ไซนับ สะมะแอ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470100126 นางสาว นูรีแยน ดอเลาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470100127 นางสาว ฟารินดา ดอมะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470100128 นางสาว วรรณมาเรียม เจะดาแม  470100124 - 470100144

6 470100129 นางสาว ไอนี แวเดร จํานวน 20 ราย

7 470100130 นางสาว นูรียา สาและ

8 470100131 นางสาว นูรายนี มะสาและ

9 470100132 นาย ซูฮัยบูดิน เจะอาแว ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470100133 นาย สําราญ เดนอุดม การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470100134 นางสาว อัสมาอ วาลีวาโด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470100135 นางสาว สุวัยบะ ดาหะมิ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470100136 นางสาว พาซียะห ดามาแล ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470100137 นางสาว สุมานี ยือเลาะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470100138 นางสาว นิมัสกะห สือรี

16 470100139 นางสาว ฟรดาวซ สูลง

17 470100141 นาย ไพซุรห มะเกะ

18 470100142 นางสาว ยารอ เปาะจิ

19 470100143 นาย วันสุไลมาน แวสุหลง

20 470100144 นางสาว กัสมีนี เจะดาโอะ

ชื่อ - ชื่อสกุล

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ



หนา้ที� 8

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470100145 นางสาว ซาฮีบะ บาฮา หองสอบที่ 8

2 470100146 นางสาว มณีเราะ นิระเห็ง อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470100147 นางสาว กรกนก จิตบรรจง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470100148 นางสาว สาวิตรี สามะอาลี เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470100149 นางสาว รุสนา รอยูโมง  470100145 - 470100156

6 470100150 นางสาว ตวนนาเดีย กาโฮง จํานวน 11 ราย

7 470100151 นางสาว ูณีตาร เปยมใจจิ

8 470100153 นางสาว บาริกะห อาบูบากา ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 470100154 นางสาว นาดียะ มูซอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 470100155 นาง วรรณนี บูหา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 470100156 นางสาว คอลาตี สาและรู หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร



หนา้ที� 9

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200001 นางสาว ซูลมะ อาบูกือลง หองสอบที่ 9

2 470200002 นาย อับดุลรอฟา กาเเบ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200003 นางสาว อิสราภรณ พรหมจันทร วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200004 นางสาว นาซีฮะ วาแวนิ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200005 นางสาว นูรมา อับดุลเราะมัน 470200001 - 470200022

6 470200006 นางสาว อัสมะ แวดราแม จํานวน 20 ราย

7 470200007 นางสาว สวยบะห หะมะ

8 470200008 นางสาว ญาณนันท แสงมณี

9 470200009 นางสาว ซอฟยะห สามะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470200010 นางสาว ยุใดลัส ยามิงหมะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470200011 นางสาว สุมัยยะห ลือโมะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470200012 นางสาว ฮูไวนา สูแป หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470200013 นางสาว มุมีนะห อาลีกา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470200014 นาย ปวินท พนาวรางกูร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470200015 นางสาว ซูฮายลา มะดะ

16 470200016 นาย นัฎรี เริงสมุทร

17 470200019 นางสาว ฮับเซาะ อาลี

18 470200020 นางสาว นูรไอนี แวกะจิ

19 470200021 นางสาว คอรีเยาะ เนือเร็ง

20 470200022 นางสาว นูรียะห แวอูเซ็ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย



หนา้ที� 10

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200023 นางสาว มารีนา นอจิ หองสอบที่ 10

2 470200024 นางสาว ซาบีลา สามิ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200025 นางสาว อารีนา เจะมะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200026 นางสาว คอรีเยาะ แวหะมะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200027 นางสาว ยามีละ ยูโซะ 470200023 - 470200043

6 470200028 นางสาว เจนจิรา อุไรรัตน จํานวน 20 ราย

7 470200029 นางสาว ฟารีซา อาแด

8 470200030 นางสาว ซารีมะห วอลี

9 470200031 นางสาว รอบียะ มะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470200032 นางสาว อานีตา แวนะไล การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470200033 นางสาว โรสมีนี เซ็ง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470200034 นางสาว ซูรัยดา แวมะแซ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470200035 นางสาว แวอาซียะห บือราเฮง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470200036 นางสาว ตอยยีบะห บาโง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470200038 นางสาว มาดีฮะ แม

16 470200039 นางสาว สุลมัยยะ สะอุ

17 470200040 นางสาว คอบซะ สะตาเฮ

18 470200041 นางสาว กัลยูฮา เจะอีแต

19 470200042 นางสาว สิริยากร ไชยสิทธิ์

20 470200043 นางสาว ซูรัยดา ปูเตะ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย



หนา้ที� 11

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200044 นางสาว ฟาตีมะฮ มะตาเฮ หองสอบที่ 11

2 470200045 นางสาว อาซานะ เซมูโซ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200046 นางสาว คอรีเยาะ อาซา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200047 นางสาว มาซีเตาะห มาโซ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200048 นางสาว มูนีเราะห ติ้งดิง 470200044  - 470200063

6 470200049 นางสาว มารีนี มีสา จํานวน 20 ราย

7 470200050 นางสาว สารีนา กามา

8 470200051 นางสาว นูรีรัน สะอะ

9 470200052 นางสาว มัสนะ รามัน ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470200053 นางสาว กูไซมะห หะมะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470200054 นาย นายมะดารี เจะมะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470200055 นางสาว คอดียาฮ ยาเล หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470200056 นาย ซุลกิพลี มามะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470200057 นางสาว นิซารีฮา แวดือราแม หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470200058 นาง วิภาณี ศรีนวล

16 470200059 นาง นูกีพะ มามะ

17 470200060 นางสาว กูอัสลีดา กอแตง

18 470200061 นางสาว นารีมัน เวาะแม็ง

19 470200062 นางสาว อรุณรัตน ดีมาซอ

20 470200063 นางสาว ซาปูเราะ ยูโซะ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย



หนา้ที� 12

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200064 นางสาว ซากีนะห ดือรือมอ หองสอบที่ 12

2 470200065 นางสาว อารีนา สาหะ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200066 นางสาว นูรีดา เจะยอ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200067 นางสาว รอเมาะ ซาหะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200068 นางสาว ซูเฟยนี บาสอลอ 470200064  - 470200083

6 470200069 นางสาว นุรมี แวยุนุ จํานวน 20 ราย

7 470200070 นางสาว นาซอฟะห สาและ

8 470200071 นางสาว รอกีเยาะ ดิง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 470200072 นางสาว อานีตา แยนา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 470200073 นางสาว ซูไฮบะห อิบรอเฮ็ม ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 470200074 นางสาว ฟาทีฮาตุลยีฮาด โตะเจะนิ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 470200075 นางสาว อาซานะ โยะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 470200076 นางสาว นูรรี โกะโซะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 470200077 นางสาว สีตีมีเนาะ กูนา

15 470200078 นางสาว ปาตีเมาะ ดาโอะ

16 470200079 นางสาว สุกันทิยา จันทะดี

17 470200080 นางสาว ไอเซาะห มะซอ

18 470200081 นางสาว พาอีซะ ยาลาแน

19 470200082 นางสาว ซูไฮนี ดือราแม

20 470200083 นางสาว ซาลีฮะ สาและ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย



หนา้ที� 13

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200084 นางสาว รอยฮัน ยูนุ หองสอบที่ 13

2 470200085 นางสาว กัสมีณี ยาลา อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200086 นางสาว นาซีเราะ เจะฮะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200087 นางสาว อาฟาส ดะเซ็ง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200088 นางสาว นารีมาณ อาลี 470200084 - 470200103

6 470200089 นางสาว อาอีเสาะ ดะมะ จํานวน 20 ราย

7 470200090 นางสาว การะเกด ชัยแดง

8 470200091 นางสาว มารีเยาะ สาและ

9 470200092 นางสาว อุษารัตน อุสมาน

10 470200093 นางสาว อาฟฟะห ยูโซะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 470200094 นางสาว ซูรียา มูซอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 470200095 นางสาว กฤษณี เชิดชั้นวงศ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 470200096 นางสาว ปรีดาพร ขันแกว หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 470200097 นางสาว อัสมา จินตรา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 470200098 นางสาว นูไอนี อีแน หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 470200099 นางสาว ซอพียะ รอยูโมง

17 470200100 นางสาว ซารีญา ดอเลาะ

18 470200101 นางสาว การีหมะ เจะเงาะ

19 470200102 นางสาว นูรสีลา สามะ

20 470200103 นางสาว นูรราซีดา กุลามาหมัด

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย



หนา้ที� 14

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200104 นางสาว ฟารีดา สาแม หองสอบที่ 14

2 470200105 นางสาว นาดียะห อากาซา อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200106 นางสาว อัสมีดา สามะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200107 นางสาว มารีเยาะ อะมิแซ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200108 นางสาว ซอพูเราะ เประเปะ 470200104 - 470200123

6 470200109 นางสาว พัทธธีรา แกวประดับ จํานวน 20 ราย

7 470200110 นางสาว พาตีเมาะ เซมูโซ

8 470200111 นาง ฮาลีเมาะ ตวนกาจิ

9 470200112 นางสาว นูรีฮัน สะบูดิง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470200113 นางสาว ฟาดีละ การีอูมา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470200114 นางสาว นูรไลลา เดียได ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470200115 นางสาว สุนิตา เจะเหงาะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470200116 นางสาว กรรธีณีร ปุโรง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470200117 นางสาว เมศิญา ศิริจิตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470200118 นางสาว นูเรีย อาแว

16 470200119 นางสาว อาตีกะห สะเตาะ

17 470200120 นางสาว ภูไซนี หะ

18 470200121 นางสาว อาอีเซาะห ยานยา

19 470200122 นาย อนุพงศ อาหลี

20 470200123 นางสาว ฟารีดะ เวาะและ

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย



หนา้ที� 15

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200125 นางสาว สุไรนี ดีมูเละ หองสอบที่ 15

2 470200126 นางสาว ซูไวบะ หะยีหะมะ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200127 นางสาว คอลีเยาะ เเวยี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200128 นางสาว นูรมี รอฮิง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200129 นาง ซารีนา ตาเยะ 470200125 - 470200144

6 470200130 นางสาว รอซีดะ ดอเลาะ จํานวน 20 ราย

7 470200131 นางสาว ศศิววรณ มีทอง

8 470200132 นางสาว อาแอเสาะ ยูโซะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 470200133 นางสาว อามีนา ซาแม การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 470200134 นางสาว สุนีย บาหะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 470200135 นางสาว รอฮีซัน มะกือจิ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 470200136 นางสาว ดวงดาว สุวรรณแพทย ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 470200137 นางสาว นูรฟาติน ดูมิแด หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 470200138 นางสาว ชไมพร โอสถสุวรรณ

15 470200139 นางสาว อีซาตี นิยาแม

16 470200140 นางสาว อานีซะห วาหามะ

17 470200141 นาง นูรฮายาตี บีดิง

18 470200142 นาง อาซีซะห สือแม

19 470200143 นางสาว รุสนีย หะยีนิเมาะ

20 470200144 นางสาว สารีปะ บาเฮาะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 16

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200145 นางสาว กาวากิป มะสะ หองสอบที่ 16

2 470200146 นาง อาดีละห ยิงทา อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200147 นางสาว นูรีซัน ซีนา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200149 นางสาว รุสดา เมาะสะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200150 นางสาว เจะอาเมาะห เจะโซะ 470200145 - 470200165

6 470200151 นางสาว นารีดา ดอเลาะ จํานวน 20 ราย

7 470200152 นางสาว กามีลา การี

8 470200153 นางสาว นูรีซา หะยีมะ

9 470200154 นางสาว วัรดาตี มามะ

10 470200155 นางสาว ตวนมูรนี รอยา ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 470200156 นางสาว อัลมิตรา มะแซ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 470200157 นางสาว อามีเนาะ ดารี ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 470200158 นาง รูสียะห สะอิ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 470200159 นางสาว รสนา บินเจะมุ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 470200160 นางสาว มารียณี ยาลอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 470200161 นางสาว เกาซักร ประดู

17 470200162 นางสาว ปาตานียะห สีดง

18 470200163 นางสาว สุวรรณี มะมิงจาหลง

19 470200164 นางสาว นูรูมาห สะอิ

20 470200165 นางสาว สวยบะ อะมิแซ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 17

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470200166 นาย ไฟศอล ยุนุ หองสอบที่ 17

2 470200167 นางสาว อัสมารูณี มะแซ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470200168 นางสาว อาซีชะ เจะมามะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470200169 นางสาว อาอีเสาะ ยีปาโละ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470200170 นางสาว ยูซียะห สิบู 470200166 - 470200174

6 470200171 นาย เอกพงศ พรหมจันทร จํานวน 9 ราย

7 470200172 นางสาว จารียา แกวดํารงชัย

8 470200173 นางสาว อัยเสาะ บะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 470200174 นางสาว ฮาฟซะห ดาตูมะดา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ



หนา้ที� 18

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300001 นางสาว นาวาล มะแอ หองสอบที่ 18

2 470300002 นางสาว กัลยา หะยีเจะเตะ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300003 นางสาว รอกีเยาะ ดาราแมง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300004 นางสาว นูรฮูดา โตะแด เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300005 นางสาว นูรีซะห วานิ 470300001 - 470300022

6 470300006 นางสาว ปารีดะห วายีกอ จํานวน 20 ราย

7 470300008 นางสาว คอรีเยาะ สามะ

8 470300010 นางสาว นามีละห นอจิ

9 470300011 นางสาว รูฮานี เจะแว ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470300012 นางสาว หนับสะ กาหลง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470300013 นางสาว นูรียะห กาเดร ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470300014 นางสาว อาดีหละ จารง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470300015 นางสาว ซุไรฮะห ปาโละ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470300016 นางสาว ฟาตีฮะ เจะแห หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470300017 นางสาว การีหมะ มอสู

16 470300018 นางสาว ฟาตินท ดือรานิง

17 470300019 นางสาว นุรอิซซะห สะมะลี

18 470300020 นางสาว นัศรีนย วายีกอ

19 470300021 นางสาว รอกีเยาะ สะแมโน

20 470300022 นางสาว อารีตา วาแม

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 19

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300023 นางสาว พาตีเมาะ ดะเยาะ หองสอบที่ 19

2 470300024 นาย รอมดอน หะยีสาและ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300026 นางสาว นูรีซัน บือราเฮงสุ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300027 นางสาว ซัลวานี มะลี เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300029 นาย กิตติ มาเอะ  470300023 -  470300046

6 470300030 นางสาว พาดีละห บาราเฮ็ง จํานวน 20 ราย

7 470300031 นางสาว ฮายาตี เจะมิง

8 470300033 นางสาว นูรซูไฮลา บารานิง

9 470300034 นางสาว รูวัยดา ยาสิง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470300035 นางสาว อุสนา สามะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470300036 นางสาว นูรีซาน กาซอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470300037 นางสาว นูรียะห แวสะแลแม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470300038 นางสาว วัรดาตี มายะสาและ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470300039 นางสาว ตอยยีบะห แวหะมะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470300041 นางสาว คอลีเยาะ ดอมะ

16 470300042 นางสาว อารียา มะ

17 470300043 นางสาว ฟตรี หะยีเด็ง

18 470300044 นางสาว ทัศนีย โตะนอรอ

19 470300045 นางสาว นูรียะห แวกาจิ

20 470300046 นางสาว สุไรยา หะยีบือราเฮง

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 20

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300047 นางสาว กัณฐิการ ริมพิสอน หองสอบที่ 20

2 470300048 นางสาว อาซีรา สะอิ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300049 นางสาว อัฟนาณ หะสา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300050 นางสาว ตูแวซามีลา นิมะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300051 นางสาว รอกีเยาะห หะมะ  470300047 - 470300068

6 470300052 นางสาว นูรีซัน โตะตาหยง จํานวน 20 ราย

7 470300053 นางสาว นุรไอนี นิยาแม

8 470300054 นางสาว ซีรีนา จากือวาโตะ

9 470300055 นางสาว มัสกะห ดาโอะ

10 470300056 นางสาว ซาบารีลลา ยุโซะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 470300058 นางสาว ยูไรดา ถนอมพล การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 470300059 นาย อิมรอน สะมะแอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 470300061 นางสาว ตวนอาซีเยาะ แวดอตอง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 470300062 นางสาว ฟาสรีนา เจะแว ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 470300063 นางสาว นูรีฮาน สาเมาะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 470300064 นางสาว นาปซะห สาแม

17 470300065 นาย ซูลกิฟลี ดอเลาะแซ

18 470300066 นาย อัซฮา มะลี

19 470300067 นางสาว กัสมะห สาและ

20 470300068 นางสาว ซูไฮละห กูทา

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ



หนา้ที� 21

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300069 นางสาว ฮุสณา มุนาแมะ หองสอบที่ 21

2 470300070 นางสาว อารีนา ดามาแล อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300071 นางสาว ยียี มะรีเปน วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300072 นางสาว อามา ซิแต เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300074 นางสาว ณิสรา มะหะหมัด 470300069 - 470300090

6 470300075 นางสาว นูรอัยนี มะและ จํานวน 20 ราย

7 470300076 นางสาว รุสลีนา อิหะโละ

8 470300077 นางสาว แวนะ โตะแบแดง

9 470300078 นางสาว คอดีเยาะ ยาโฮะ

10 470300079 นางสาว เนตรนภา สกุลทอง

11 470300080 นางสาว นูรไอนี มะกาซา ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

12 470300081 นางสาว รอมือละ มูซอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

13 470300083 นางสาว ไลลาห กาเน็ง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

14 470300084 นางสาว อะลินี ปยา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

15 470300085 นางสาว นิดธิดา นิสาแย ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

16 470300086 วาที่รอยตรีหญิง เฉลิมศรี ทองอยู หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

17 470300087 นางสาว นุติยา เจะโกะ

18 470300088 นางสาว อัสมานี ดือราฮิง

19 470300089 นางสาว บุสรอ มามุ

20 470300090 นาย บูคอรี ยูโซะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 22

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300091 นางสาว มาลินี มีนา หองสอบที่ 22

2 470300092 นางสาว ซูไฮลา ดอเลาะ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300093 นาง อัสลีณาวาตี แกตอง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300094 นางสาว อามาณีย ตาเละ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300095 นางสาว สุไบนา ยามะแล 470300091 - 470300111

6 470300096 นางสาว ซูแอนนา ดือราแม จํานวน 20 ราย

7 470300097 นางสาว คอลีเยาะ สาและ

8 470300098 นางสาว บุญสิตา พงศเลขา

9 470300099 นางสาว พาอีซะ มะดิกา ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470300101 นางสาว สุไฮมี แตเปาะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470300102 นางสาว รุสนีรา การี ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470300103 นางสาว ตรีธารทิพย แสงชุติกาญจน หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470300104 นาย ยามานีย ยะลา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470300105 นางสาว ตวนฟาตอนะห กูมะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470300106 นางสาว นูรอัฎฮา ลาเตะ

16 470300107 นางสาว อามีเนาะ บินมะเซ็ง

17 470300108 นางสาว นารีมะห สะนิ

18 470300109 นางสาว ซูซานา ฆอแดะ

19 470300110 นางสาว นูรีฮาน ดือราแม

20 470300111 นางสาว ฮานัน อาแว

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 23

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300112 นางสาว ฟาคิเราะฮ สาเลง หองสอบที่ 23

2 470300113 นางสาว ศดานันท ชุมเพ็ชร อาคาร 5 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300114 นางสาว ปราณี เจะสาแม วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300115 นางสาว นูรีซัน สะมะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300116 นางสาว ฟาดีละห มูหะมัด  470300112 - 470300132

6 470300117 นางสาว อาซียะห มุทานิ จํานวน 20 ราย

7 470300118 นางสาว ดรุณี กาหลง

8 470300119 นาย ใยนูรี อารง

9 470300120 นางสาว สุรัยดา เจะนุ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470300121 นางสาว โรสนา เจะอาแซ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470300123 นางสาว ฟรดาวน เจะแม ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470300124 นางสาว นุรนาดาย กาเปะแต หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470300125 นางสาว รุสวานี และบากา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470300126 นางสาว นูรีซัน วาจิ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470300127 นางสาว อาซียะ เซะกามิ

16 470300128 นางสาว นารีสา สาแม

17 470300129 นางสาว การือมี รีเด็ง

18 470300130 นางสาว นูรมีลา กาเตะ

19 470300131 นางสาว ทัศนีญา ยามู

20 470300132 นางสาว นุรฮูดา สาและ

ชื่อ - ชื่อสกุล

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 24

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300133 นางสาว ซูไฮลา นะนิ หองสอบที่ 24

2 470300134 นางสาว แอนนิตา เตะเด็ง อาคาร 5 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300135 นางสาว พาตีเมาะ กาลูปง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300136 นางสาว นูรีฮัน ลาเตะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300137 นางสาว ฟาฏ็อนนัฮ บิงดอเลาะ 470300133 - 470300154

6 470300138 นางสาว คูไซบะ หะยีปะดอ จํานวน 20 ราย

7 470300140 นางสาว นิซาฟาณี แวหะยี

8 470300142 นางสาว นูรีเสาะ ยะโกะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 470300143 นางสาว ฮาฟซะห มูซอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 470300144 นางสาว นิพัตรา เจะเละ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 470300145 นางสาว พาตีเราะ ซีดีดี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 470300146 นางสาว จัยดาอ สะมะแย ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 470300147 นางสาว นูรอาฟฟฮ กาเดร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 470300148 นางสาว ณาญิกา มะเมาะ

15 470300149 นางสาว อุษณา วัทนาด

16 470300150 นางสาว นัสรียะห ดือเระ

17 470300151 นางสาว มูสลีฮาวาตี หะยีเจะอาแว

18 470300152 นางสาว อาซีเยาะ เจะมะ

19 470300153 นางสาว มาสรี ยาลาแน

20 470300154 นางสาว ราฮาฟ อิหะโละ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 25

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300155 นางสาว อัสมาด บากา หองสอบที่ 25

2 470300156 นางสาว ซาฟนะ บินอิดรีซ อาคาร 5 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300157 นางสาว อินชา ชาลีสกุล วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300158 นางสาว อามีนะห มามะยง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300159 นางสาว ยามีละห หิเล 470300155 - 470300177

6 470300160 นางสาว สิริกร สุขแกว จํานวน 20 ราย

7 470300162 นางสาว ศรีวตี แวหะยี

8 470300163 นาย อัฎฮา หะแวกือจิ

9 470300164 นางสาว นิอัสมะ สะมะแอ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470300166 นางสาว พาซียะห ปายอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470300167 นางสาว อัสมียะห ประเปะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470300169 นางสาว ฟตมะฮ แวมามุ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470300170 นางสาว ฮาบิบะ สามะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470300171 นางสาว ปทมา ตอรี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470300172 นางสาว บูรนา บาซา

16 470300173 นางสาว นูรีซัน อีซอ

17 470300174 นางสาว โนรอาซีมะ ตะหะละ

18 470300175 นางสาว อาตียะห หะยีดาโอะ

19 470300176 นางสาว วันอัสหมะ แวนาแว

20 470300177 นางสาว ฮายาตี ยือโระ

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 26

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300178 นางสาว อาอีเซาะห เจะโกะ หองสอบที่ 26

2 470300179 นางสาว สุนีตา ยีระกูดา อาคาร 5 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300180 นางสาว นูรียะ ตาเละ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300181 นางสาว ยูสรา ดือลาเตะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300182 นางสาว นูรมี กาโบะ  470300178 - 470300198

6 470300183 นางสาว พาตีเมาะ เสะอุแต จํานวน 20 ราย

7 470300184 นางสาว ยุสรอ สะมาแอ

8 470300185 นางสาว นูรียะ ยะผา

9 470300186 นาง เดียรนา สอรี ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470300187 นางสาว รอกีเยาะห บอเนาะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470300188 นางสาว รุสมานี เจะนุ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470300189 นางสาว นิฟาดีละห ดอเลาะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470300190 นางสาว ซูไฮลา ยะมาแล ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470300192 นาย อาบูบักรี การี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470300193 นางสาว นิภาพร สาลัง

16 470300194 นางสาว ตัสนีม นุห

17 470300195 นางสาว ซูอาดา เลาะแมหามะ

18 470300196 นางสาว นูรีซัน เเมเราะ

19 470300197 นางสาว นูรียะ สุหลง

20 470300198 นางสาว ซอฟารียะห หะมะซอ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 27

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300200 นางสาว รุสมานี การี หองสอบที่ 27

2 470300201 นางสาว บารียะ มะแซ อาคาร 5 ชั้น 3  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300202 นาง มิกกิยา เด็ง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300203 นางสาว มีนา บุซา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300205 นางสาว สุอัยบะ ยูโซะ 470300200 - 470300221

6 470300206 นางสาว นาซีลา เจะเดะ จํานวน 20 ราย

7 470300207 นางสาว วันอิรดา วาเด็ง

8 470300208 นางสาว ซูฟยะห มุไท

9 470300209 นาย อับดุลเลาะ หะยีปูเตะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470300210 นาย มะรอดี เจะแต การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470300211 นางสาว อาอีเสาะ ขะเดปุเตะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470300213 นางสาว นาดียะห ดาซิง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470300214 นางสาว ไซดา ดือราแม ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470300215 นางสาว อูมี ยีดาเยะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470300216 นางสาว อุไรหมะ เซะบิง

16 470300217 นางสาว นูญะ วิชา

17 470300218 นางสาว นาอีหมะ ดอเลาะ

18 470300219 นาย หฤษฎ ฮึงเสงี่ยม

19 470300220 นางสาว รอฮานี มูดอ

20 470300221 นาย อิสมะแอล สาเมาะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 28

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300222 นางสาว มูรนี คาเร็ง หองสอบที่ 28

2 470300223 นางสาว นาเดีย บือโต อาคาร 5 ชั้น 3  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300224 นางสาว มูนีเราะ นาวี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300225 นาย อาดิลัน ดอเลาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300226 นางสาว ชัชชญา รังษี 470300222 - 470300243

6 470300227 นาย มะไซดี ติงกูแว จํานวน 20 ราย

7 470300228 นางสาว ไซนับ มีลาเจะมา

8 470300229 นาย บูรฮาน โตะเฉง

9 470300230 นางสาว ซูไนเราะห กาเซ็ง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 470300231 นางสาว ตวนรอสือนะ ซารี การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 470300232 นางสาว ซัมซียะห สะแต ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 470300233 นางสาว นูรีฮัน สูละ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 470300234 นางสาว สูไวดา เลาะดีเยาะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 470300236 นางสาว ซีตานา กาซอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 470300237 นาย สุรัยนัน ยูโซะ

16 470300239 นางสาว ฮาลีเมาะ มายีซา

17 470300240 นางสาว นาดียะห ดือเระ

18 470300241 นาย สมาล สารีมา

19 470300242 นางสาว นูรียา ดิง

20 470300243 นาย สุไลมัน ยะฮะแต

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 29

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300246 นางสาว สูมัยยะห มาปะ หองสอบที่ 29

2 470300247 นาย ศูลกิตติ์ ยะดะหะ อาคาร 5 ชั้น 3  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300248 นางสาว อามาณี อาแซบากา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300249 นางสาว ซอฟยา วงคมุสา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300250 นาย นาโซรี ปาตี  470300246 - 470300268

6 470300251 นางสาว มาสนะ กานา จํานวน 20 ราย

7 470300252 นางสาว โนรไอนา ดามูซอ

8 470300253 นางสาว อามัล สาเระ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 470300254 นางสาว คอดีเญาะฮ ซาซู การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 470300255 นางสาว นาดียะห แวสะแม ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 470300256 นางสาว นูรีซัน มูซอ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 470300258 นางสาว อาวาติฟ มะเตะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 470300259 นางสาว ฟาซียะห สาแมง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 470300262 นาย อัฮหมัด มูหินิ

15 470300263 นางสาว นูรียะห เกาะเห็ง

16 470300264 นางสาว อานีซ ยะโกะ

17 470300265 นางสาว รุสนีดา วามิง

18 470300266 นางสาว ตวนกัสริน กุโน

19 470300267 นางสาว ลัญชนา จิโสะ

20 470300268 นางสาว ไซนะ มะเสาะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 30

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 470300269 นางสาว รอสมี สาระ หองสอบที่ 30

2 470300270 นางสาว ฮาฟซา ดอเลาะ อาคาร 5 ชั้น 3  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 470300271 นางสาว นาดียะห มาสามา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 470300272 นางสาว ฟรดาว สะอะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 470300273 นางสาว มุรนี สะอิ  470300269 - 470300286

6 470300274 นางสาว พาตีเมาะ วายีกอ จํานวน 16 ราย

7 470300275 นาง บุศรา วาเด็ง

8 470300276 นางสาว นิบูรนา มะแซ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 470300277 นางสาว มาเรียม อาแล การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 470300278 นางสาว นูรลัยลาร มามะยูลา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 470300280 นาย สะกรี สาและ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 470300281 นาย ยูนุส กามา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 470300282 นางสาว ไมมูเนาะ ลีมาดาอิ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 470300283 นางสาว ฮามีดะ กาเซ็ง

15 470300285 นางสาว มารีนา หะยีอาซิง

16 470300286 นางสาว ไซนับ มะทา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 31

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471400001 นางสาว นัจญวา สาแม หองสอบที่ 31

2 471400002 นางสาว ซูรีนา อาแว อาคาร 6 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 471400003 นางสาว อีนาส สะดียามู วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 471400004 นางสาว ยาวารี ปะอีแต เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 471400005 นางสาว คอรีเยาะห มะแซ 471400001 - 471400022

6 471400006 นางสาว สารีนา มะลี จํานวน 20 ราย

7 471400007 นางสาว รอบียะ โซะดาแล

8 471400008 นางสาว ลุปยะห เปาะสา ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 471400009 นางสาว นิฮามูนี นิกาจิ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 471400010 นางสาว โซเฟย มีทอง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 471400012 นางสาว นุรฮูดา มะเสะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 471400013 นางสาว นูรุลยาดีดะ บาราเฮง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 471400014 นางสาว ซูไฮบะ อุเซ็ง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 471400015 นางสาว คอรีเยาะ ดอเลาะ

15 471400016 นางสาว นูรมา วาจิ

16 471400017 นางสาว นูรีดา หะนิแร

17 471400018 นางสาว สุไฮลา หะมะ

18 471400019 นางสาว ซุฟายานีย ตําลอ

19 471400021 นางสาว ปนัดดา รือเสาะ

20 471400022 นางสาว รุสนานี อาลี

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ



หนา้ที� 32

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471400023 นางสาว นารีทิพย อูมา หองสอบที่ 32

2 471400024 นาง ฮุสนา อาบู อาคาร 6 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 471400027 นางสาว ซอบารียะห สาแล วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 471400029 นางสาว นูรีฮัน บอเนาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 471400030 นางสาว ซูไฮดา โสะสะ 471400023 - 471400049

6 471400032 นาย มาหามะ ซง จํานวน 20 ราย

7 471400034 นางสาว รัชดาภรณ ฮานาฟ

8 471400035 นางสาว นูรรัยฮัน มาสนิท ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 471400036 นางสาว ซามิลา แลฮา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 471400037 นางสาว ยารอดะ มะลาตอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 471400038 นางสาว อารียา มามะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 471400039 นางสาว รูซียะห แวสอเฮาะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 471400040 นางสาว สูไรนี ยามาปาเระ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 471400041 นางสาว นูเรียน สะบือลา

15 471400042 นางสาว นูรีนา มะมิง

16 471400045 นางสาว ภาวดี เดชบวร

17 471400046 นางสาว รุซดา เจะมะ

18 471400047 นางสาว ยาวาเฮ สาแม

19 471400048 นางสาว ณัฐตา หมัดสู

20 471400049 นางสาว สูฮัยลา สือแม

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร



หนา้ที� 33

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471400050 นางสาว ดียานา มะลี หองสอบที่ 33

2 471400051 นางสาว คอดีเยาะห โตะโด อาคาร 6 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 471400052 นางสาว สิรภัทร บิลหละเตะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 471400053 นางสาว สูไลดา เจะสมอเจะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 471400054 นางสาว รอฟซา ดอเลาะ 471400050 - 471400071

6 471400055 นางสาว นัสเราะห สาและ จํานวน 20 ราย

7 471400056 นาย บูคอรี ยะรัง

8 471400057 นางสาว โนรีสะ ราแดง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 471400058 นางสาว ฮายาตี มูหามัดสาแน การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 471400059 นางสาว มนีเราะห กาเตะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 471400060 นางสาว รุสนานี มะเละสุสะยะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 471400061 นางสาว นิสรีน โตะสา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 471400062 นางสาว ซารีณี สามะเอะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 471400063 นางสาว อาหมี่ อายิ

15 471400065 นางสาว ทิพยยามาศ รอดประดิษฐ

16 471400066 นางสาว สาลือมา ยูโซะ

17 471400067 นางสาว ซานีตา เจะอุเซ็ง

18 471400069 นางสาว ไซนะ ดือราแม

19 471400070 นางสาว ตัยยีบะห สะตาปอ

20 471400071 นางสาว ซากีนะ สะมะดะแมง

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร



หนา้ที� 34

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471400072 นางสาว สุไวบะห ยะมาแล หองสอบที่ 34

2 471400074 นางสาว มาซีเตาะ ยาราฮา อาคาร 6 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 471400078 นางสาว มาดีฮะ ประดู วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 471400079 นางสาว นูรไอนี ดอเลาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 471400080 นางสาว นุรไอนี ยือเลาะ 471400072 - 471400098

6 471400081 นางสาว คอดียะห งอปูแล จํานวน 20 ราย

7 471400082 นาย อันวา หะยีบากา

8 471400083 นางสาว รอกีเยาะห โตะลู ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 471400086 นางสาว อาบีดะห ซามอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 471400087 นางสาว นิซาอาดะห กาแบ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 471400088 นางสาว ซีตีมารีแย ยือโระ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 471400089 นางสาว ฮายาตี อาลี ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

13 471400090 นางสาว มารียะ สะอะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 471400091 นางสาว อัสมะ ซีเดะ

15 471400092 นางสาว รอปอะห อูมา

16 471400093 นางสาว ชัซวานี เปาะตองเซ็ง

17 471400094 นางสาว สุภิญญา สามหวย

18 471400096 นางสาว ยารียะ กาจะลากี

19 471400097 นางสาว อาณิศวีรา อาแวบือซา

20 471400098 นาย อารมาน ยามูสะนอ

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 35

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471400099 นางสาว ฮาลีเมาะ ฮูลู หองสอบที่ 35

2 471400100 นางสาว ตาฮีระห จารุ อาคาร 6 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 471400101 นาย วันนาวาวี แวโยะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 471400102 นาย อิบรอเฮง จารง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 471400103 นางสาว นาสะเราะ มะลา 471400099 - 471400106

6 471400104 นางสาว อัธณี ดอเส็น จํานวน 8 ราย

7 471400105 นางสาว จุฑารัตน เจะสะตํา

8 471400106 นางสาว นาซริน อาแว เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

470500001 - 470500015

9 470500001 นางสาว สารีนีย หะยี จํานวน 10 ราย

10 470500003 นางสาว มุสลีมะห อาลีกา

11 470500006 นางสาว พิมพนารา มุนินทรนพมาศ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

12 470500007 นางสาว ซูนัยนี สะนิง 470600002

13 470500008 นางสาว นาดีเราะ กะมุติง จํานวน 1 ราย

14 470500009 นาย ฟาวีซัน แมเราะดํา

15 470500012 นางสาว สกาวรัตน สิริมาลัยพงศ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

16 470500013 นางสาว ซารีปะ ดือมานิ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

17 470500014 นางสาว อาอีเซาะ บูกะบูแต ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

18 470500015 นางสาว ฮาพีซะ สะมะแอ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

19 470600002 นางสาว วรรณิศา มุงเทพ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร / ภาษาจีน /  ภาษาญี่ปุน

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 36

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471800001 นาย ไฟโรซัน อุเซ็ง หองสอบที่ 36

2 471800003 นางสาว ซูเรียนา สาและ อาคาร 6 ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 471800004 นางสาว สุไฮนา มะวะวา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 471800005 นางสาว เกวลิน หนูบังเกิด เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 471800006 นางสาว นูรอัยนี มะฉุ 471800001 - 471800023

6 471800007 นางสาว อารีนา ดอเลาะ จํานวน 20 ราย

7 471800008 นางสาว ธัญญลักษณ ไชยลาภ

8 471800009 นางสาว นูรฟา การาวัล

9 471800010 นางสาว นูรีดา การีอูมา ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471800011 นางสาว นูรอีมานี จะสีติ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471800012 นางสาว อาสุไรยา สาวนิ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471800013 นางสาว อาซีพะ สาเมาะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471800015 นางสาว ซูใฮลา ดีสะเอะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471800016 นาย ทวี สุวาหลํา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471800017 นางสาว ซารีปะห กานา

16 471800018 นางสาว กัญจณา จุลรังษี

17 471800019 นาย มูฮําหมัด กาซอ

18 471800020 นางสาว มานีเราะ ซูละ

19 471800021 นางสาว ดัลญา แปเราะอีเล

20 471800023 นางสาว อามีเนาะ ยือโระ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ชีววิทยา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 37

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471800024 นางสาว แอเสาะ อาลีมามะ หองสอบที่ 37

2 471800025 นางสาว นูรีดาน ดอแล อาคาร 6 ชั้น 1  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 471800026 นางสาว มาลิสา ยีมายอ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 471800027 นางสาว คอลีเยาะ ดอเลาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 471800029 นางสาว สาลามา กาเจ 471800024 - 471800050

6 471800031 นางสาว อัญมณี ดีสะเอะ จํานวน 20 ราย

7 471800032 นางสาว รุสนี ไชยมิกัน

8 471800033 นางสาว นูรีซา หะละ

9 471800034 นางสาว ฮาบีบะ เจะมะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471800035 นางสาว ฮาฟละ หะยีลาเปะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471800037 นางสาว รอคายะห มะแงสะแต ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471800038 นางสาว อานีซะห กูวิง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471800039 นาง ซากีตา วานิ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471800042 นางสาว พาตีหะห บือราเฮง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471800043 นางสาว ซัยนะ เจะยี

16 471800045 นางสาว มาซือนะ ดือราแม

17 471800046 นาง ซาลีหมะ อุชะมิ

18 471800047 นางสาว ยูวารี แลสารี

19 471800048 นางสาว อิรฮํา ดือราฮิง

20 471800050 นางสาว ตีซู สะแม็ง

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ชีววิทยา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 38

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471800051 นางสาว ซารีนา อาลีลาเตะ หองสอบที่ 38

2 471800052 นางสาว หัสหมะ มะมิง อาคาร 6 ชั้น 1  โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 471800053 นาย ซูกิฟลี ดราโอะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 471800054 นางสาว นูรีซัน สาแม เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

471800051 - 471800054

จํานวน 4 ราย

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ชีววิทยา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 1

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500001 นาย ซัมรี ประดู หองสอบที่ 1

2 471500002 นางสาว สุภารัตน ทาสะอาด อาคารนราธิวาส ชั้น 1

3 471500003 นางสาว นุรอายนี เฮงยามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500004 นางสาว ไลลา เจะมะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500005 นางสาว สุภารัตน เต็มรัตน เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500007 นางสาว นูรียะห เฮ็งปยา 471500001 - 471500023

7 471500008 นางสาว อานีดา หะมะ จํานวน 20 ราย

8 471500009 นางสาว ฮูดา แงแวลี

9 471500010 นางสาว สุปยาณี นิเซ็ง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500011 นางสาว อารียา บิลโตะและ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500012 นางสาว ฟรดาวส ยูโซะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500013 นางสาว ซาลีนา สาแม็ง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500015 นางสาว รูซีตา ดือราแม็ง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500017 นางสาว นูรีดา แวอาแซ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500018 นางสาว นุรฮายาตี สาเมาะ

16 471500019 นางสาว กูฟตรียะห อีแต

17 471500020 นางสาว ซาฮูรี เจะหะ

18 471500021 นางสาว โซเฟย บุกยะลา

19 471500022 นาง อาอีเสาะ มุซายี

20 471500023 นางสาว นาดีเราะห สตัม

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 2

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500024 นางสาว คอดีเยาะห เจะนิ หองสอบที่ 2

2 471500025 นางสาว นาซอพะ สะเอะ อาคารนราธิวาส  ชั้น 1

3 471500028 นางสาว ฮายาตี จาเงาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500029 นางสาว ฮุสนา มาฮะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500030 นางสาว ลัดดาวัล หมัด เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500031 นางสาว นูรียะห คาเดร 471500024 - 471500048

7 471500033 นางสาว นูรีฮัน บือแน จํานวน 20 ราย

8 471500034 นางสาว ณัชชา แวบือซา

9 471500035 นางสาว อารีนี อาดํา ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500036 นางสาว รีฮาน กาซอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500037 นางสาว รวยดา ยาลอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500038 นางสาว จัศมี หะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500039 นางสาว ดวงฤทัย เพชรมณี ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500040 นางสาว พาดีลา มะนอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500041 นาย อาริฟร มาเละ

16 471500042 นางสาว ฟาฏิน แลแร

17 471500045 นาง ฮารีนี มะยุนุ

18 471500046 นางสาว นาอีมะห แมเราะ

19 471500047 นางสาว ซัลมียะห เจะเตะ

20 471500048 นางสาว รีฮัน สามะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 3

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500049 นางสาว ฮาฟซะห กาซอ หองสอบที่ 3

2 471500052 นางสาว รุสมี สะแม อาคารนราธิวาส  ชั้น 1

3 471500054 นางสาว ฮูดา ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500056 นางสาว ยามีละห ตันหยงมัส วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500057 นางสาว รอฮานา ดือราแม เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500058 นางสาว ฆอยรูนา วานิ 471500049 - 471500077

7 471500059 นางสาว นูรอาซีลา สะเตาะ จํานวน 20 ราย

8 471500060 นางสาว นูรียะ ขาเดร

9 471500061 นางสาว นูรีดา เจะเตะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500062 นางสาว นูรีตา สาและ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500063 นางสาว สปนา หมัดโซะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500065 นาง ตวนรุสนี บือโต หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500067 นาง นิจัสมี แวโด ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500070 นางสาว ซาฟาวาตี ลูโบะยาเซ็ง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500071 นางสาว นูรมา เจะแฮ

16 471500072 นางสาว นูรฮูดา มายิ

17 471500073 นางสาว นูรมา สามะ

18 471500074 นางสาว นาเดียร มูณีมูสี

19 471500076 นาย อับดุลอาซิส ยีดาเฮ

20 471500077 นางสาว นูรอาซีกีม เจะหลง

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 4

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500079 นางสาว รูสนี อาบู หองสอบที่ 4

2 471500080 นาย ซุลกีฟลี มะสีละ อาคารนราธิวาส  ชั้น 1

3 471500082 นางสาว มัสบะ ตาเห โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500084 นางสาว ดาบารียะ ซีนา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500085 นางสาว นาตาซา อับดุลเลาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500087 นางสาว รุสณี อุมา 471500079 - 471500104

7 471500088 นางสาว อรุณี บินเจะโซะ จํานวน 20 ราย

8 471500089 นางสาว นูรีซา วาลี

9 471500091 นางสาว ตอฮีเราะห มาฮอ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500092 นางสาว นัสรีน มะกูวิง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500093 นางสาว นูรีซัน ยีลาเตะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500094 นางสาว ซูซานา เบนมีนา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500095 นางสาว นาดียา สาแม ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500097 นางสาว ซัลมีซา หะมะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500098 นางสาว ซุลฟาร บาโด

16 471500099 นาย อาลาวี มะดิง

17 471500101 นาง รูกาเยาะห ยาซูโกะ

18 471500102 นาย สุรเดช รักชน

19 471500103 นางสาว โรสิดา มูละ

20 471500104 นาย มูหํามัดหิมบัน ดอฆอมูเซะ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย



หนา้ที� 5

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500107 นางสาว รานี ดีสะธรรม หองสอบที่ 5

2 471500108 นางสาว พาตีมา กะเตะ อาคารนราธิวาส  ชั้น 1

3 471500109 นางสาว มูนาร ละจะละดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500112 นางสาว นูรีฮา เจะโด วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500113 นางสาว บาซิเราะห มะแตหะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500114 นาย สิรภพ จันทรวิมาน 471500107 - 471500142

7 471500115 นาง นูรียา กาซอ จํานวน 20 ราย

8 471500118 นางสาว นัสนี สุหรรษา

9 471500121 นางสาว ดารมะห เกือสิตี ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500125 นางสาว นุรไอนี มานิ๊ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500126 นางสาว นูรฟาน หามะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500127 นางสาว ยัสมี โตะแม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500128 นางสาว มาซีฮัน มะเด็ง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500129 นางสาว ฮาบีบะ ดาฮาตอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500130 นางสาว ฟาดีละห บาโล

16 471500133 นางสาว นูรีซัน โซะบารู

17 471500137 นาย ดลเลาะ ไทยยะ

18 471500140 นางสาว อารียา โกบบูหยัง

19 471500141 นางสาว สุไรดา บูนํา

20 471500142 นางสาว กัสมีนี ดือราโอะ

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 6

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500144 นางสาว พาตีเมาะ สาและ หองสอบที่ 6

2 471500145 นางสาว อนิสาห มะจะ อาคารนราธิวาส  ชั้น 2

3 471500147 นางสาว นาซอฟะห ตูแวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500148 นางสาว อาลาวียะห มูละซอ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500149 นางสาว มารดียะ แวบือซา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500150 นางสาว อาซูรา มะโระ 471500144 -471500168

7 471500151 นางสาว ฮานีซะ มณีหิยา จํานวน 20 ราย

8 471500152 นาง จารีรัตน ทองจีน

9 471500153 นางสาว นูรียะห ตาเห ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500155 นางสาว อิสซะห เลาะยะผา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500156 นางสาว ฮาวาตี เจะแต ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500158 นางสาว อานีซา ดือราแม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500159 นางสาว ฮานีฟฟะห กะลูแป ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500160 นางสาว ซูไฮดา สะแลแม็ง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500161 นาง อัสมาดา พรอน

16 471500162 นางสาว โซเฟย เจะเตะ

17 471500163 นางสาว ฮามีดะ ยะโตะ

18 471500164 นางสาว อาตีฟ เจะหลง

19 471500165 นางสาว แวซาลีฮา แวมูลอ

20 471500168 นางสาว สีดา เจะฮะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 7

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500169 นางสาว ตวนนูรีดา กูแมะ หองสอบที่ 7

2 471500170 นางสาว อาอิชะฮ กามานะไท อาคารนราธิวาส  ชั้น 2

3 471500171 นางสาว เอษรา ฮามิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500172 นางสาว อัฟนานี สาและ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500175 นาย ซอฟวัน เจะแว เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500176 นางสาว ยามีละ เจะมาซอ 471500169 - 471500201

7 471500177 นางสาว อัฮลาม อาแด จํานวน 20 ราย

8 471500178 นางสาว ยาลีฮา ยูโซะ

9 471500180 นางสาว ฮานา กาเดร ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500183 นางสาว นูรอามีนะฮ โดสนิ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500184 นางสาว อีมาน บือแน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500185 นางสาว กูฮัสนี ตูแวกะจิ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500186 นางสาว อาอีตา ขาเร็ง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500187 นางสาว คอรีเยาะ มะมูมิง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500191 นางสาว บาดีฮะห เงาะ

16 471500193 นางสาว ณัฐณิชา คชาผล

17 471500194 นางสาว อัสนีซา แวหะแน

18 471500195 นาง วนิดา เงดปาตี

19 471500196 นาย มะฟาริ หอมะเบาะ

20 471500201 นางสาว ซอฟยะห ยานยา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 8

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500202 นางสาว สารีปะ สาแมหาดี หองสอบที่ 8

2 471500203 นางสาว อารีนา มะยะ อาคารนราธิวาส  ชั้น 2

3 471500204 นางสาว อาดีละห ปาลายา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500207 นางสาว รอฮานี โตะกีเล วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500210 นางสาว นูรอาดีละ สะยาคะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500211 นางสาว ไซนุง เจะเลาะ 471500202 - 471500228

7 471500212 นางสาว ฮาลาตี ดอเลาะ จํานวน 20 ราย

8 471500213 นางสาว รูสนี หะรง

9 471500214 นางสาว นุสรียา เบญญคุปต ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500215 นางสาว สุดารัตน หะสาเมาะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500216 นางสาว นะฮาริ วอเดร ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500217 นางสาว อัฟเราะห เละสัน หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500218 นาย ซอบรี เก็งมะลาพี ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500221 นาย ศุภชัย หมัดลาเตะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500222 นางสาว มัสตูรอ เซะบิง

16 471500223 นางสาว สุทิตา ขวดใส

17 471500225 นางสาว นิสรีน แวเด็ง

18 471500226 นางสาว รอกีเยาะ อาแว

19 471500227 นางสาว ตวนนูรีฮา ตูแวดือราแม

20 471500228 นางสาว ฟาตีเมาะ แวเล็ง

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 9

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500229 นางสาว นูรี รีจิ หองสอบที่ 9

2 471500230 นางสาว ปทมา กาหมะ อาคารสตูล   ชั้น 1

3 471500231 นาย บูคอรี เจะโกะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500234 นางสาว :ซาลีฮะ วอนิ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500235 นางสาว มารีแย เซงและ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500237 นางสาว มาดีฮะห สะอิ 471500229 -471500253

7 471500238 นางสาว ฟาตีนี เจะสนิ จํานวน 20 ราย

8 471500239 นางสาว นาปเสาะ สาเมาะ

9 471500240 นางสาว นูรไอนี สามะอิ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500241 นางสาว วัตรีย อาแว การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500242 นางสาว ฟาตีนะห ดอปอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500243 นางสาว คอลีเยาะ แซมะแซ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500244 นางสาว คําซะห อาแว ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500246 นางสาว ตอยบะห มูลัดสีจิง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500247 นางสาว ตามีลา อาแว

16 471500248 นางสาว ฮาบีบะ บือแนง

17 471500249 นางสาว พารีดะ เจะแว

18 471500250 นางสาว นาเดียร สามะเตะ

19 471500251 นางสาว นูรฮาซานา ปูลา

20 471500253 นางสาว นูรอัฟระห อาแว

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 10

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 471500254 นางสาว อาซมาอ ยะมะซิ หองสอบที่ 10

2 471500255 นางสาว รอกีเยาะ โตะรามัน อาคารสตูล   ชั้น  2

3 471500256 นางสาว ฟาตีฮะห บาราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 471500257 นางสาว คอดีเยาะ จาเงาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 471500258 นางสาว นาเดียร สุระ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 471500261 นางสาว นาซีฮะ กาเจ 471500254 - 471500274

7 471500262 นางสาว ยูซรอ สาแม็ง จํานวน 18 ราย

8 471500263 นางสาว รอฮานา ดือราแม

9 471500265 นางสาว สามีรา แมะกือจิ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 471500266 นางสาว ฮุสนา ดากอฮา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 471500267 นาย อัมรอน ดาระแน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 471500268 นางสาว ซูรอยยา หาหวา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 471500269 นางสาว การีมะห ละมะโต ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 471500270 นาย อารีฟน เซะบากอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 471500271 นาย อับดุลเลาะ ลีลาตานา

16 471500272 นางสาว ยูวารีเยาะ รือแม

17 471500273 นาย มะยูฮาม แวกะจิ

18 471500274 นางสาว นิฮายาตี ดือราแม

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 11

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000001 นาย วนพงศ หนูมาก หองสอบที่ 11

2 472000002 นางสาว อาตีกะห สะมาแอ อาคารสตูล   ชั้น 2

3 472000003 นางสาว นูยานี เดร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000005 นางสาว ซูไวบะฮ อามะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000006 นางสาว ซีตีซอโพ แวสามะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000007 นางสาว มูนา อุเซ็ง 47200001 - 47200033

7 472000008 นาย วีระ กามีฮา จํานวน 20 ราย

8 472000012 นางสาว ฮานีซะห มามะ

9 472000013 นางสาว สุนัยยะห สาและ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000016 นางสาว จินตนา อะแดวี การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000019 นางสาว รอกีเยาะ แวเด็ง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000020 นางสาว ฟาตีณีย สาและ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000021 นางสาว อัลฟาตีฮะห บาแย ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000024 นาย ตามีซี มะเด็ง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000025 นาย มูฮําหมัด อาแด

16 472000026 นาย อาซือมิง มะ

17 472000030 นางสาว โรสมานี หะ

18 472000031 นางสาว พาดีละห สาและ

19 472000032 นางสาว ซูนีตา เฮงดาดา

20 472000033 นางสาว พรนิภา แสนใจ

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย



หนา้ที� 12

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000034 นางสาว บวรรัตน ชุลีนวน หองสอบที่ 12

2 472000035 นางสาว ฟาตีเมาะ กอและ อาคารสตูล   ชั้น 2

3 472000036 นางสาว หาลีเมาะ ยะพา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000037 นางสาว กีรกาญจน แกวขอมดี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000038 นางสาว แวนาเดีย แวบราเฮง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000039 นาย เสรี มะและ 47200034 - 47200059

7 472000040 นาย มามุ ติงระยะ จํานวน 20 ราย

8 472000041 นางสาว อาอีซะฮ สาแม

9 472000042 นางสาว ฟารีดะ มะแซ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000046 นางสาว รีฮาบ มะหะมัด การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000047 นาย ฮาซัน และนิตันหยง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000048 นาย ฟาเดล เจะดือราแม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000049 นางสาว ฮุสนา มะเระ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000050 นางสาว พาตีฮะ สะแม หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000051 นางสาว นูรีดา หะยีดือเระ

16 472000053 นางสาว นารีดา อาลี

17 472000054 นางสาว ฮาปอเซาะ ปาโงว

18 472000057 นาย มูหัมมัดอามีน บาเหะ

19 472000058 นาง ซูไรนา เด็ง

20 472000059 นางสาว วนิดา ยูโซะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 13

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000061 นางสาว ฟาตีฮะ ตอแลมา หองสอบที่ 13

2 472000062 นาย มะซอและ หะยีดาโอะ อาคารสตูล   ชั้น 3

3 472000063 นางสาว นูรมีย บือซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000065 นาย อิสเหาะ ดุมา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000066 นางสาว นูรอาฟนันเดียร อุมา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000067 นาย ซูฮัยมี สะละมะ 47200061 - 47200090

7 472000069 นางสาว ฟูซีเยาะ ตาเละ จํานวน 20 ราย

8 472000072 นางสาว นูรีซัน มูนะ

9 472000073 นางสาว รอฮานา ลาเตะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000075 นางสาว ฟารีซา มูซอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000076 นางสาว มูรนี มะมิง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000077 นางสาว ซีตีมารียัม ดือเระ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000078 นางสาว อนิตา หมินหวัง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000079 นางสาว มัสรานี มะสากา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000083 นางสาว ฮัซนะ สุหลง

16 472000084 นาย วุฒิเกต มะลี

17 472000085 นาง อาตีก มอหะ

18 472000086 นางสาว อารีดา มะลี

19 472000087 นาย มุคตาร มามะ

20 472000090 นางสาว สีตีมารีแย มะ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 14

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000091 นาย มะซอและห มะประสิทธิ์ หองสอบที่ 14

2 472000094 นางสาว ไซนูน ดาโอะ อาคารสตูล  ชั้น  3

3 472000095 นางสาว ซาบารียะห มะดาฮู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000096 นางสาว อาตีกะห ดาโอะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000097 นาย กูเซาฟาน กูนิ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000100 นาย อาลีฟ เซ็งกะจรี 47200091 - 47200127

7 472000104 นางสาว ลายลา ซามะ จํานวน 20 ราย

8 472000105 นาย มูฮาหมัดพิกรี ดาโอะ

9 472000106 นาย อิลญาซ สะอะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000107 นางสาว ยารียะ อีนะแร การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000111 นาย โมฮําหมัด เจะบือราเฮง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000113 นาง สิรินภา วุนชุม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000115 นางสาว ฮัซนะห วาลี ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000116 นาย มาหามะซูกีพลี ซิมา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000121 นางสาว คอรีเยาะห วิแซ

16 472000122 นางสาว มาซีเตาะ ประดู

17 472000123 นางสาว รอกายะ สะอะ

18 472000124 นางสาว ซารีฟะห ฮะเเว

19 472000125 นางสาว ไซนะห ปะแตบือแน

20 472000127 นางสาว ธานิสา อินนาปา

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 15

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000128 นาย คอยรน เตะมาลอ หองสอบที่ 15

2 472000129 นาย มะสอบรี สาและ อาคารสตูล  ชั้น  3

3 472000131 นางสาว มารีแย สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000132 นางสาว อาอีดะห สะมะแอ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000133 นางสาว ซูไวบะห มามะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000134 นางสาว สูไดบะห มะหลี 472000128 - 472000148

7 472000135 นางสาว พาตียะ ยูโซะ จํานวน 20 ราย

8 472000136 นาย ปยพัทธ เศียรสุวรรณ

9 472000137 นางสาว อัศรียะห มะกูวิง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000138 นาย ฮัซซัน ยูนุ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000139 นาย มูหามัดยุสรี สาบา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000140 นาง หามีดะ มะลายู หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000141 นาย อนันต สะเตาะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000142 นาย มูฮําหมัด อุมาร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000143 นางสาว นูรวาตี โดฆา

16 472000144 นาย ศุภกิตติ์ เดชบุญ

17 472000145 นางสาว สุรีนา เจะนะ

18 472000146 นางสาว ปทมา สะมะแอ

19 472000147 นาง สาลิณี ลาเตะ

20 472000148 นาย มะสอรี แมเงาะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 16

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000149 นาย อับดุลฮากิม ขะมิตัดสา หองสอบที่ 16

2 472000150 นาย รอยาลี วายะ อาคารสงขลา  ชั้น  2

3 472000151 นางสาว ยัซมี คาเด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000153 นางสาว พาอีซะ สมาน วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000154 นางสาว ไซนับ สาและ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000155 นาย อารือมัน ยามา 472000149 - 472000176

7 472000159 นาย มูฮัมหมัดสุกรี บาเหมบูงา จํานวน 20 ราย

8 472000160 นาย สูใลมัน สุลง

9 472000161 นาย มุฮัมมัด หมัดหมัน ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000162 นาย ฮาสัน นิตา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000164 นางสาว นาซีมัน เจะแม็ง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000165 นางสาว ตรีรัตน ภูเกิด หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000166 นางสาว ซุรยานี สาแม ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000167 นางสาว รุสนาณี ลอดิง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000169 นางสาว อาอีดะ มะ

16 472000170 นางสาว อาแอเสาะ วาเตะ

17 472000172 นาย อับดุลบาเซร บินยูโซะ

18 472000174 นาง สาอีดะห เจะแว

19 472000175 นางสาว ฮายาตะ เจะอาแซ

20 472000176 นาย นาสือรี ยามา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 17

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000178 นางสาว นิสากร และมุสอ หองสอบที่ 17

2 472000179 นางสาว ปริศนา โตะหมัด อาคารสงขลา    ชั้น 2

3 472000180 นางสาว ปาตีเมาะ ยือแร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000181 นางสาว นูรีซา ลาพู วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000182 นางสาว ฟารีดา อามะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000183 นางสาว ไพลิน คงยืน 472000178 - 472000203

7 472000184 นางสาว รอกายะ สุหลง จํานวน 20 ราย

8 472000185 นางสาว มารีแย มะยี

9 472000186 นาย ฮัมดี เลีาะสัน ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000188 นางสาว พาตีเมาะ มณีหิยา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000189 นางสาว มาฟูเซาะ สูแป ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000190 นางสาว นูรือมา ดอเลาะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000193 นางสาว นาอีมะห แวโดยี ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000195 นาย มูดัซซิดร มาแจ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000196 นาง อัฮลาม เจะเด็ง

16 472000197 นางสาว อาซียะ เละนิ

17 472000198 นางสาว รุสนานี ดือระซอ

18 472000199 นาง อาซียะ บือซา

19 472000201 นางสาว อาแอเสาะ ซีนา

20 472000203 นางสาว ดรุณี บิ่ง

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 18

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000204 นาย ฮัมดี สาและ หองสอบที่ 18

2 472000206 นาย อัสรี นิเลาะ อาคารสงขลา    ชั้น 2

3 472000209 นางสาว แวมารีนี สะนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000210 นางสาว สอดีพะห ลาหะมะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000212 นาง ชไลภรณ ยีการอบา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000214 นางสาว พูซียะห กามางิน 472000204- 472000233

7 472000215 นางสาว นูรินดา ยิงทา จํานวน 20 ราย

8 472000217 นางสาว ดารุณี สามะ

9 472000219 นางสาว ยูไวรียะห นาโด ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000221 นางสาว มาญีดะ จินตรา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000222 วาที่รอยตรีหญิง ชนิภรณ พรหมจันทร ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000224 นางสาว นิอามีเนาะ เจะยามา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000225 นาย มาลีกี สาและ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000226 นางสาว ดาเวียร สาแม หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000227 นาย มุหามะ ซามะเฮง

16 472000229 นางสาว ซําเราะ มามะ

17 472000230 นาง ไซนับ หะมิมะดิง

18 472000231 นางสาว นิลวานา แมเราะ

19 472000232 นาย อันวาร แยมกรุด

20 472000233 นางสาว สากียะ ยุนุ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 19

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000234 นาย ฟครุดดิน อีเลาะ หองสอบที่ 19

2 472000235 นางสาว ปาณิศา อับดุลรอแม อาคารสงขลา    ชั้น 2

3 472000237 นางสาว ซาฮีดา ดิงปะแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000239 นางสาว สามียะห ยาแม วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000240 นาง นูรียา หะยีมะเซาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000241 นาย ลุกมาน เซ็งสาอิ 472000234 - 472000261

7 472000242 นาย แวกือจิ เตะเอะ จํานวน 20 ราย

8 472000243 นาย มูฮําหมัดซานูซี อาแว

9 472000244 นาย สัมรี อาลี ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472000245 นาย มะตามียี เจะบู การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472000246 นางสาว นาซอผา การอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472000247 นางสาว มนัสนันท สาแม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472000250 นางสาว สาธิยา สะอิ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472000251 นางสาว สูรายา มามะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472000253 นางสาว รุสนานี มะเกะ

16 472000255 นาย พีระพัฒน ดิสะธรรม

17 472000257 นางสาว ฟาอีซะห คาเร็ง

18 472000258 นาง ศอลีหะฮ วาอายีตา

19 472000259 นางสาว การีมะห โตะมะ

20 472000261 นาย บัดรี โตะกายอ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 20

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472000264 นางสาว รุสนี มะยีงอ หองสอบที่ 20

2 472000265 นางสาว อาฟยะ บาฮี อาคารสงขลา    ชั้น 3

3 472000266 นางสาว ฟาตีเมาะ มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472000267 นางสาว อานีตา หะยีหะมะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472000268 นาย ฟุรกอน แดเมาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472000270 นางสาว คอลีเยาะ ลาเตะ 472000264 - 472000274

7 472000271 นางสาว รุสนานี บินแวสอเหาะ จํานวน 8 ราย

8 472000274 นางสาว ซันตี นิสัน

เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

9 472100006 นาย สมปอง โทบุรี 472100006- 472100007

10 472100007 นาย กําจร เสมสันต จํานวน 2 ราย

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา / พุทธศาสนา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 21

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472700001 นาย ตอฮา บองอ หองสอบที่ 21

2 472700004 นาย อภินันท หนูมณี อาคารสงขลา    ชั้น 3

3 472700005 นาย อาบูอาบัส อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472700006 นาย ซูลกีพลี มาหะมะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472700007 นาย กัมปนาท เด็นมานิ๊ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472700008 นาย ธนากร จันรัตนา 472700001 - 472700025

7 472700009 นางสาว ฟุฎลา การิง จํานวน 20 ราย

8 472700011 นาย กามารูเด็ง เลาะมะ

9 472700012 นาย รอซีดี เจะแต ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472700013 นาย ทศพล เพชรศรี การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472700014 นาย สุกัณนัย สาเฮาะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472700015 นาย ปฏิภาณ นิสอน หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472700016 นาย อิบรอเฮง มะเซ็ง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472700019 นาย บูคอรี สมอดียอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472700020 นาย นัสรี เจะแว

16 472700021 นาย มุสตอลา อาลีมามะ

17 472700022 นาย อับดุลฮาฟส โตะดานิง

18 472700023 นาย อาลี กาโล

19 472700024 นาย อัยมาน ตาเยะ

20 472700025 นาย มูฮัมหมัด นิแม

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พลศึกษา

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 22

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472700026 นางสาว นีฎอล เจะแว หองสอบที่ 22

2 472700027 นาย อฟานดี คาเดรลอเด็ง อาคารสงขลา   ชั้น 3

3 472700028 นาย อิมรอน ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472700029 นาย เกียรติศักดิ์ แสงศรี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472700030 นางสาว นูรฮายาตี ยูโซะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472700031 นาย การาไน ดานอ 472700026 - 472700052

7 472700032 นางสาว ยุวรี นิลแท จํานวน 20 ราย

8 472700033 นางสาว ซุไรดา หวังนุรักษ

9 472700034 นาย ดุลรอซะ มาแห ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472700035 นางสาว จารุวรรณ จาโร การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472700039 นางสาว พัชรี ลาภบุญ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472700040 นาย ฮะซัน สาและ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472700041 นาย รุสลัน ตะเยาะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472700043 นาย ซับรี มะสาแม หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472700044 นาย อภิสิทธิ์ สาแลแม

16 472700048 นาย สมศักดิ์ หะมะ

17 472700049 นางสาว แวคอดีเยาะ แวดูยี

18 472700050 นาย มูฮําหมัดนูรดิน มะลี

19 472700051 นาย พิบูลย ชีพเจริญรัตน

20 472700052 นาย มะมูซิกส มะนอฆอ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 23

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472700053 นาย อดิศร ดามะ หองสอบที่ 23

2 472700055 นาย นันทวัฒน อายะ อาคารสงขลา   ชั้น 3

3 472700056 นาย อดีนัน สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472700057 นาย ดือเระ อาแด วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472700058 นางสาว ชญาพัฒน เนื่องนํา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472700059 นางสาว นูรฮายาตี สาและ 472700053 - 472700073

7 472700060 นาย อาหามัน อาบู จํานวน 20 ราย

8 472700061 นาย ซิกรี อิสมาแอ

9 472700062 นาย อุสมัน มะเตะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472700063 นาย อับดุลเลาะห บือโต การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472700064 วาที่รอยตรี มงคล เลี้ยงพันธุสกุล ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472700065 นาย ซาการียา มือนีหายา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472700066 นาย มะซอบรี อุเซ็ง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472700067 นาย บูคอรี ดาระแน หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472700068 นาย นูรดิน บายอ

16 472700069 นาย อุสมาน กะโด

17 472700070 นาย กูซอยรี กะลูแป

18 472700071 นาย อารฟาน มะแซ

19 472700072 นาย บูรฮานุดดีน ลีลาเตะ

20 472700073 นางสาว อาอีซะห กูเตะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 24

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472700074 นาย สัมสูดิง อาแซ หองสอบที่ 24

2 472700075 นางสาว โซฟเยาะ โมงหนิมะ อาคารนครศรีธรรมราช

3 472700076 นาย อุสมาน สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472700077 นางสาว ธาราทิพย ยศศิริ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472700079 นาย ฮัมดี มอลอเลาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472700081 นาย พิเชษ ไชยแสง 472700074 - 472700098

7 472700083 นาย โซฟ ยูโซะ จํานวน 20 ราย

8 472700084 นาย มาลีกี ฮาแว

9 472700085 นาย ซารูเด็ง มูซอ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472700086 นาย บูคอรี สูเลาะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472700087 นาย นีฎอล โตะมะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472700088 นาย อับดุลอายิ สามะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472700089 นางสาว สุจิตรา รัตนะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472700090 นางสาว ซารีปะ ดายะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472700092 นาย มะซํารี ปอเงาะ

16 472700093 นาย อันนูวา เวาะหลง

17 472700094 นาย มิสบูณ มะอิซา

18 472700095 นาย อํารอ สาเระ

19 472700097 นาย ซามานี สะมะแอ

20 472700098 นาย อับดุลคอเดร สุขุมประอัส

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 25

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472700099 นาย บูคอรี ดะสิ หองสอบที่ 25

2 472700101 นาย ยุทธนา เทงประกิจ อาคารนครศรีธรรมราช

3 472700102 นาย มูฮามัดอดินันท อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472700103 นางสาว นันทวรรณ สงไข วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472700106 นาย ซาการียา บุซา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472700107 นาย อุสมาน สะมะ 472700099  -  472700123

7 472700109 นาย ไพศอล บาฮะคีรี จํานวน 20 ราย

8 472700110 นาย อับดุลการิม ดอเลาะ

9 472700111 นาย อากีม แนลี ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472700112 นางสาว แวลาตีพะห บาเน็ง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472700113 นาย สิทธิชัย นวลใย ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472700114 นาย สือดี แวสือแม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472700115 นาย จตุรพร ทองคํา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ 

14 472700116 นาย นัสรูดิน เอามิง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472700117 นางสาว ฟรดาวส มาเจะมะ

16 472700118 นาย มัรวาน อิละละ

17 472700120 วาที่รอยตรี อลงกรณ อาหลี

18 472700121 นาย มะรอมือลี เจะป

19 472700122 นาย ฟยซอล ดือลง

20 472700123 นาย นิและห สาเมาะ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 26

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472700126 นาย สาลาฮูดิน บูรอดียา หองสอบที่ 26

2 472700127 นาย หามดี เจะแลกายู อาคารนครศรีธรรมราช

3 472700128 นาย รุสมาน ตาเยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472700129 นาย ซรัยดี บือราเฮง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472700130 นาย มูหมัดอีซา เจะนิ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472700131 นาย อิบรอฮีม กะสิรักษ 472700126 - 472700146

7 472700132 นางสาว นูรไอมาน อิแต จํานวน 20 ราย

8 472700133 นาย มูหะมะ ดือมาวี

9 472700134 นาย มะยากี เซะบากอ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472700135 นาย อับดุลเลาะห หลงลูวา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472700136 นาย อับดุลเลาะห เจะมุ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472700137 นาย ยูฮารี บือแน หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472700138 นาย กูนุห กูบือโด ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472700140 นางสาว อามีนะ ดาหามะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472700141 นาย อิบรอเฮม สามะ

16 472700142 นาย อัฟฟาน ดอเลาะ

17 472700143 นาย ฮําดี ตาเห

18 472700144 นาย มาหะมะซูไลนี เตะมาลอ

19 472700145 นาย ชัยณรงค ศิลาพัฒน

20 472700146 นาย มัคริบ จูกี

ชื่อ - ชื่อสกุล

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พลศึกษา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 27

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472700147 นาย ธีรเดช สะตือบา หองสอบที่ 27

2 472700148 นาย อับดุลฮาฟตส ดอรอแต อาคารนครศรีธรรมราช

3 472700149 นาย อับดุลรอมัน สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472700150 นาย ซูลกัรไนด มะแซ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472700151 นางสาว วรรณา ขุนนา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472700152 นางสาว อาลาวียะ อาลี 472700147 -  472700168

7 472700153 นาย รอฟ ดือราอิง จํานวน 20 ราย

8 472700155 นางสาว อารีนา แวหามะ

9 472700156 นาย บัลยัน แวมามุ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 472700157 นาย รุสลี สาเมาะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 472700158 นาย ซูฮัน ดอเสาะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 472700160 นาย นาวาวี อาสาบาโง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 472700161 นาย มูฮัมหมัด มากุมาแจ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 472700162 นางสาว พาตีนะห สะมะแอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 472700163 นาย สุฮัยดี สือแม

16 472700164 นางสาว แวนะ อามะ

17 472700165 นางสาว รอปยะ และมะเด็น

18 472700166 นาย มะนูรวา อับดุลเลาะ

19 472700167 นาง สารียะ ยาหะแม

20 472700168 นาย อับดุลมุมีน ลือแมสาและ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 28

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 472700169 นาย โยฮัน สามะ หองสอบที่ 28

2 472700170 นาย สมศักดิ์ มาแน อาคารนครศรีธรรมราช

3 472700171 นางสาว ยารอดะห ตาเห โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 472700175 นาย อนันต การีอูมา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 472700177 นาย มะรอมลี อาแด เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 472700178 นาย กูไฟซัน สะตะ 472700169  - 472700182

7 472700179 นาย มะสุกรี มะแซ จํานวน 9  ราย

8 472700180 นาย รุสดี อีแมดือเระ

9 472700182 นาย ซุฟญาณ นีโกบ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พลศึกษา

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 29

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474200001 นางสาว นูรี วาลง หองสอบที่ 29

2 474200002 นางสาว นูรไลลา ดอรอยุ อาคารนครศรีธรรมราช

3 474200003 นาย วันอะฮหมัด สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474200004 นางสาว พาดีละห มะดีเยาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474200005 นางสาว ฟารีดา ฮีแล เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474200007 นางสาว มัมนูณฮ ศรีอัญมณี  47200001  - 47200021

7 474200008 นางสาว มารีแย กาซอ จํานวน 20 ราย

8 474200009 นาย เสฐียรพงษ ปวีณวิทยโชติ

9 474200010 นางสาว ซูไฮลา ดาแม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 474200011 นางสาว รัชนีกร ชุติมัน การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 474200012 นาย อัซฮา แกแม ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 474200013 นางสาว ซูไบดะห ดาเดะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 474200014 นางสาว อามีเนาะฮ กาจา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 474200015 นาย อัฟฟนดี บาเหะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 474200016 นาย ธีระพงษ ชนะบางแกว

16 474200017 นาย อุสมาน ดอเลาะ

17 474200018 นางสาว อนีตา อาแด

18 474200019 นางสาว ฮาซือนะ มะมิง

19 474200020 นาย นิมะ สุหลง

20 474200021 นางสาว ตีหายา เลาะเส็น

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 30

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474200022 นางสาว อามีหนะ ดาราบากอ หองสอบที่ 30

2 474200023 นางสาว เรียม เจะแว อาคารนครศรีธรรมราช

3 474200024 นาย อัสมิง สาเหะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474200025 นางสาว คอสียะห สาเมาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474200026 นางสาว รุสมีนา กาจิ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474200027 นางสาว รอฮานา สามะอิ  47200022  - 47200043

7 474200028 นาย อับดุลรอซะ บือราเฮง จํานวน 20 ราย

8 474200029 นางสาว นูรีซัน วาจิ

9 474200030 นางสาว รอฮายา สาและ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 474200031 นาย ซัมบรี อับดุลเลาะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 474200032 นาย ยาบูสรอ มามะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 474200033 นาย มะลาวี เด็งละเม็ง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 474200034 นาย อาฟรดี รอฮิง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 474200035 นางสาว ซาปนะ ลือบานะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 474200036 นางสาว รอซีดะ กาจิ

16 474200037 นางสาว รอฮีมะห ยาดี

17 474200038 นางสาว นูรีซัน สาลู

18 474200040 นาย อับดุลเลาะ บาเหะ

19 474200042 นางสาว คอตีเยาะ มิมูนิ

20 474200043 นาย ไฟซอล หะดิริมอ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย



หนา้ที� 31

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474200044 นางสาว เพชรดาว ลํามือเดาะ หองสอบที่ 31

อาคารนครศรีธรรมราช

2 473000002 นาย อัฟนาน อาลีลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

3 473200002 นาย กวินทิพย กาญจนสมจิตต เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

4 473200003 นางสาว จารุวรรณ รางถิ้นแกว  474200044

5 473200005 นางสาว ทิชากาญ จารุสิทธิโชค จํานวน 1 ราย

6 473200006 นาย สิงหนาท บุญขวัญ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

7 473200007 นางสาว นิภาพร ไพมณี  473000002

จํานวน 1 ราย

8 473400001 นาย สมยศ เกียรติกิระขจร เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

 473200002 -  473200007

จํานวน 5 ราย

เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

 473400001

จํานวน 1 ราย

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา / ดนตรีสากล / นาฏศิลป / ดุริยางคศาสตรสากล

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ



หนา้ที� 32

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474600001 นางสาว นูรนีซัน สามารอ หองสอบที่ 32

2 474600002 นางสาว อาลาวียะห สะมาแอ อาคารตรัง ช้ัน 2

3 474600003 นางสาว ซอแลฮะ แดเบาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474600004 นางสาว ลักษขณาวดี ชุมแกว วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474600005 นางสาว อามิรา อารยสมัย เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474600006 นางสาว สุวาณี สาระ 474600001 - 474600021

7 474600007 นางสาว มามี สุหลงกุ จํานวน 20 ราย

8 474600008 นางสาว ซูไมยะ ละบูยะ

9 474600009 นางสาว ประภาศิริ มณีพรหม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 474600010 นางสาว ซีดาวาตี ยะระเฮง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 474600011 นางสาว ฮามีดะห เซ็งยี่ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 474600012 นางสาว มูรนี บือซา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 474600013 นางสาว ฟาตีเราะ เจะโซะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 474600014 นางสาว สารีนา อุมา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 474600015 นาย มะรอซาลี มะลี

16 474600016 นางสาว ชุติญา วงศปนทอง

17 474600018 นางสาว ผกามาศ ปานแกว

18 474600019 นาย หะรง กาเดร

19 474600020 นาย ดิง ยูโซะ

20 474600021 นางสาว รอกีเยาะห หะยะ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร

ชื่อ - ชื่อสกุล

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 33

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474600022 นางสาว รุสมี มาและ หองสอบที่ 33

2 474600023 นาย มูฮัมหมัด ปยา อาคารตรัง ช้ัน 2

3 474600024 นางสาว สูไฮยา ปยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474600025 นางสาว ซัยนะ ไพเราะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474600026 นางสาว ฮัมรียะ สะมะลี เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474600027 นางสาว อีลฮาม อารง 474600022 - 474600042

7 474600028 นางสาว ศอฟฟส เจะแต จํานวน 20 ราย

8 474600029 นาย สิงหา ขําเล็ก

9 474600030 นางสาว ทิพยราตรี พรหมแกว ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 474600031 นางสาว วาฮีดะห สามิง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 474600032 นาย ฟารุก ซิ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 474600033 นางสาว รอซีดะ มะยาลี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 474600034 นางสาว รุสดา สาแม ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 474600035 นางสาว สุภาวรรณ นวลนิล หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 474600036 นางสาว พิตตือเราะ เปาะสา

16 474600037 นางสาว อานีซะ ดอเลาะ

17 474600038 นางสาว ฮาซานะห เจะแม

18 474600040 นางสาว อรุณี สาและ

19 474600041 นางสาว ฟาอียะห โซะซูบะ

20 474600042 นางสาว ซูไฮซัน มาฮะ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร



หนา้ที� 34

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474600043 นางสาว นูรมา ตาเยะ หองสอบที่ 34

2 474600044 นางสาว นูรมี มานิ๊ อาคารตรัง ช้ัน 2

3 474600046 นางสาว เปมิกา เจะนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474600047 นางสาว ฮายาตี เจะเมาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474600048 นาง สไฮลา กากะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474600049 นางสาว อาแอเสาะ ดอเลาะ 474600043 - 474600063

7 474600050 นางสาว ไซนะ สะมะแอ จํานวน 20 ราย

8 474600051 นางสาว อาอิชะฮ สะลอ

9 474600052 นางสาว ทยิดา กุลธนาวานิช ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 474600053 นางสาว นินัซรียะห มอลอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 474600054 นาง รอมละห สาและ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 474600055 นางสาว รอฮานี กาจิ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 474600056 นาย สุไหมี เจะเตะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 474600057 นางสาว นูรีซา เจะมามะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 474600058 นางสาว โซฟยา เปาะจิ

16 474600059 นางสาว ซูไรยะห ดอเลาะ

17 474600060 นางสาว อาแอเสาะ เจะซอ

18 474600061 นางสาว อัสมานี ดาเซะบิง

19 474600062 นางสาว แซมซียะห ดาหะยอ

20 474600063 นางสาว บูสตารี สาแม

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 35

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474600065 นางสาว ฮาซาณา ซาติ หองสอบที่ 35

2 474600066 นาย ตอเรก โตะแวอายี อาคารตรัง ช้ัน 2

3 474600067 นางสาว วรินทิพย อิทธิพัทนอังกูร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474600068 นาย พีระพงษ ลาเตะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474600069 นางสาว นุรมา ดอมาดา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474600070 นาย มะรอกิ มามะ 474600065 - 474600084

7 474600071 นาย อิลฮัม ดอเลาะ จํานวน 20 ราย

8 474600072 นางสาว อาอีเสาะ มะเเมง

9 474600073 นาย รอมฎอน อุทาย

10 474600074 นาย อับดุลรอพา ยามาสาเระ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 474600075 นาย หะริศ มะมิง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 474600076 นางสาว รอฮาณี ยุดทะพันธ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 474600077 นางสาว ปาตีเมาะ ตะโละ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 474600078 นางสาว ฟาดีละฮ ราโซ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 474600079 นางสาว รอมละห ดอมาลี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 474600080 นางสาว ฮานาน ยาลอ

17 474600081 นางสาว อาอีเสาะ บีแต

18 474600082 นางสาว อามานี เตะมาลอ

19 474600083 นาย หาซัน ดือราแม

20 474600084 นาย ไซฟูดีน เส็นสนา

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 36

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474600085 นางสาว รอฮานา เจะสือนิ หองสอบที่ 36

2 474600086 นางสาว นาซีบะ สะอะ อาคารตรัง ช้ัน 2

3 474600087 นาย ดลเหลาะ หมัดอะด้ํา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474600088 นาย ชวลิต หมองเระ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474600089 นางสาว รอบียะ บาสอ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474600090 นางสาว นูรนอากือมา หะยีหามะ 474600085 - 474600105

7 474600091 นาย นดีมี ยูโซะ จํานวน 20 ราย

8 474600092 นางสาว สีตีฮายา หะยีคอเซ็ง

9 474600093 นางสาว มาดารียะห แมเราะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 474600094 นางสาว นราทิพย รัตนพรหม การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 474600095 นางสาว อัสมีนีย หะยียาชิง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 474600096 นางสาว สอลีฮะห ดอเลาะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 474600097 นางสาว อาฟยา อามิง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 474600098 นาย อับดุลรอแม็ง ยูโซะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 474600099 นาย มุสตอฟา มูเด็ง

16 474600100 นาย ซารภูดี ตาเฮ

17 474600101 นาง ยาวาเฮ สารีมา

18 474600103 นางสาว ซูไรนี ละใบมัด

19 474600104 นางสาว ซือยาณี สาและโอะ

20 474600105 นางสาว ฮูดา กาเว

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 37

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474600107 นาย มะยัมดีล เจะหามะ หองสอบที่ 37

2 474600108 นางสาว พาอีซะ สะอง อาคารตรัง ช้ัน 2

3 474600110 นางสาว ไอนี สะหะเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474600111 นางสาว ฮัยฟะ เจะแอสนุง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474600112 นาง สารีพะห ตาสะเมาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474600113 นางสาว อุลฟต วานิ 474600107 - 474600128

7 474600114 นาย ยศพร นุมจํานงค จํานวน 20 ราย

8 474600115 นางสาว ฟาตีมะห โซะปาเนาะ

9 474600116 นางสาว กาญจนา แกนจันทร ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 474600118 นางสาว สุนิตรา อะแซ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 474600119 นางสาว อารีดา บูดาเล็ง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 474600120 นางสาว นูรอิฮซาน มะแซ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 474600121 นางสาว กามาลา บาราอิตํา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 474600122 นาย อารีฟน มะแอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 474600123 นางสาว นูรุลฮีดายะห ยามา

16 474600124 นางสาว ฮารีนา ลือแบลูวง

17 474600125 นางสาว สารีกา ปูหัด

18 474600126 นางสาว อาบีฏะฮ การือมอ

19 474600127 นาย อามาร ซาเด็ง

20 474600128 นางสาว นูรนัจวา เจะหะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 38

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 474600130 นางสาว คอรีเยาะ บือราเฮง หองสอบที่ 38

2 474600131 นาย มูฮัมมัดอณุวาห เจะมะ อาคารตรัง ช้ัน 2

3 474600132 นางสาว นาซีเราะ มุสดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 474600133 นางสาว เกาซาร มามุ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 474600134 นาย อับดุลราพา ยามา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 474600136 นางสาว สีตีสาเราะห ดอเลาะ 474600130 - 474600136

จํานวน 6 ราย

7 474900001 นางสาว ธัญญรัตน นุนแกว

8 474900002 นาย แวฮาซัน ลีหมะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

474900001 - 474900002

9 475100001 นางสาว โชติพันธ เจริญมูล จํานวน 2 ราย

10 475100002 นางสาว จิตอรุณ มั่นจิตร

11 475100003 นางสาว สุชานันท ขาวเกตุ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

12 475100005 นาย มูฮัมหมัด มะลาเฮง 475100001 - 475100006

13 475100006 นาย มาหามะ ดอเลาะเซ็ง จํานวน 5 ราย

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร / วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร / เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 39

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475600001 นางสาว อามีรา ซา หองสอบที่ 39

2 475600002 นางสาว ซาอีดะห ดิง อาคารตรัง ช้ัน 2

3 475600004 นางสาว สุไวบะห อิแตแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 475600005 นางสาว ฮัฝเซาะห มะแซ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475600006 นางสาว รัตติมา มูนะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475600007 นางสาว อานีซะ หะระตี 475600001 - 475600022

7 475600008 นางสาว ยาวานี กาโฮง จํานวน 20  ราย

8 475600009 นางสาว มิูไร นาโด

9 475600011 นางสาว อารีนา กามาแม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475600012 นางสาว ซากียะห ฆาเฮง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475600013 นางสาว รอกีเยาะ สุหลง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475600014 นางสาว อาซีซะ แฉะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475600015 นางสาว นูรีซัน สาหะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475600016 นางสาว กามีละ สาเระ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475600017 นางสาว รูวัยดา เลาะสาแต

16 475600018 นางสาว ผกามาศ มรรคถาวร

17 475600019 นางสาว นัสริน วาโด

18 475600020 นางสาว :ซูฮัยละฮ โดนุ

19 475600021 นางสาว สุไรดา สารีกามา

20 475600022 นางสาว อานีซะ หะโมะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 40

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475600023 นางสาว ฮัซวานี อาบูวะ หองสอบที่ 40

2 475600024 นางสาว นิฮาพีซา มามะ อาคารตรัง ข้ัน 3

3 475600025 นางสาว คอซานี มาหมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 475600027 นางสาว ซามีเราะ สาแม วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475600028 นางสาว อัลวานีย บือราเหาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475600029 นางสาว นูรมี หะเมาะ 475600023 - 475600045

7 475600030 นางสาว ศศิวิมล ทองประพันธ จํานวน 20  ราย

8 475600031 นางสาว ซูไรยา บีดิง

9 475600032 นางสาว รุสนานิ่ง เจะอุเซ็ง

10 475600033 นางสาว ซูฟตยา ดือเระ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 475600035 นางสาว นุรอัยนี สาลี การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 475600036 นางสาว อาวาตีฟ สาและ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 475600037 นางสาว วัรซุคนีย อาแว หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 475600039 นางสาว ซูไรดา แวนะไล ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 475600040 นางสาว สูไรดา บิงดอเลาะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 475600041 นางสาว อารีนา หะมะ

17 475600042 นางสาว ซัลวา หองสุวรรณ

18 475600043 นางสาว สุนยะห เจะหลี

19 475600044 นาง กานตชนิต เกื้อกอแกว

20 475600045 นางสาว มารีนี แตอาลี

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย



หนา้ที� 41

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475600046 นางสาว อัซมี อาริยะ หองสอบที่ 41

2 475600047 นาง มัลลิกา ศิริอุบล อาคารตรัง ข้ัน 3

3 475600048 นางสาว ซูไรดา ซีนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 475600049 นางสาว แวเสาะ ซอเด็ง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475600050 นางสาว ฮูดาห สาเมาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475600051 นางสาว มณฑาณี แวบากา 475600046 - 475600053

7 475600052 นางสาว พารีดะ เตมะ จํานวน 8  ราย

8 475600053 นางสาว นางสาวซูลัยกอ ดอเลาะ

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 42

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 476200001 นางสาว สายธิดา อินทรปอง หองสอบที่ 42

2 476200002 นางสาว กรองแกว บาฮา อาคารตรัง ข้ัน 3

3 476200003 นางสาว นูรไอนี บือโต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 476200004 นางสาว ยามีละห มานะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 476200006 นางสาว รูหานี หามะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 476200007 นางสาว จัสมิน มะมิง 476200001 - 476200015

7 476200009 นางสาว ซรีเหราะ หมัดเจริญ จํานวน    11   ราย

8 476200011 นาย ซูไฮรี กาเร็ง

9 476200013 นางสาว นาซีบะ เดซา ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 476200014 นางสาว สุไวบะ ดาโอะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 476200015 นางสาว รูฮานา สาอะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

ชื่อ - ชื่อสกุล

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก การเงิน/พัสดุ



หนา้ที� 43

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 476200016 นางสาว สุไฮนี เจะหลง หองสอบที่ 43

2 476200019 นาย แวซอและ มะลี อาคารตรัง ข้ัน 3

3 476200021 นาง ณัฐกาญจน ชูประชุม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

4 476200022 นางสาว ซูใบดะ มะสะอิ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 476200023 นางสาว ปาตีเมาะ จะปะกิยา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 476200024 นางสาว อามีเนาะ แสแตแล 476200016  - 476200033

7 476200025 นางสาว อัซลีนา จะบือรง จํานวน    11   ราย

8 476200026 นางสาว นูรีดา บาโงยเปา

9 476200028 นาง ดารุนี กามะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 476200030 นางสาว พารีดะ โตะแปะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 476200033 นาย ฮัมดี มะนิซอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก การเงิน/พัสดุ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 1

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700001 นางสาว อามาล แซบากา หองสอบที่ 1

2 475700002 นางสาว ฟารีดา บือซา อาคาร  8   ชั้น  2  หอง  822

3 475700003 นางสาว นูรไลลา สมาแอ  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700004 นางสาว ซูไฮมะห มาโซ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700005 นางสาว สุนิสา บูงา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700006 นางสาว รุสนา แวยูโซะ 475700001 - 475700020

7 475700007 นางสาว สุไวบะห ลูโบะยาเซ็ง จํานวน 20 ราย

8 475700008 นางสาว นูรีฮัน ปาตง

9 475700009 นาง สุวายดะห หะยีเจะมุ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475700010 นางสาว นารีมาน วายีกอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475700011 นางสาว สากีนา มาหะมะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475700012 นาง มารีแย อูมา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475700013 นางสาว ซูไรยา วาแวนิ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475700014 นางสาว ยูนัยนะ มามะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475700015 นางสาว ดีนา กาเว

16 475700016 นางสาว อามีเนาะห อาบูบูแม

17 475700017 นางสาว นูรีซา มะลี

18 475700018 นางสาว รอซีดะ ลอเซ็ง

19 475700019 นางสาว นูรมา แวอุเซ็ง

20 475700020 นางสาว นูรีซัน อาลี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 2

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700021 นางสาว มัรยัม สาและ หองสอบที่ 2

2 475700022 นางสาว อารีซัน สาเมาะ อาคาร  8   ชั้น  2  หอง  823

3 475700023 นางสาว ตีมารีแย สะแอ  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700025 นาง ฉัตรวิไล อินคง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700026 นาง อามีเราะฮ อิบนุยูซุฟ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700027 นางสาว นัจวา มอลอเลาะ 475700021 - 475700041

7 475700028 นางสาว กามีละห ซิ จํานวน 20 ราย

8 475700029 นางสาว โรสลัยลา สะนิ

9 475700030 นางสาว นูรียะห มะเด็ง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475700031 นางสาว นินูรีดา ดอลเลาะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475700032 นางสาว กัญญาภัค บือซา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475700033 นางสาว รุสนานี เบงดือราแม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475700034 นางสาว สุไฮลา มะบูเกะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475700035 นางสาว ใอณี แซมมะซู หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475700036 นางสาว สุนารี สาเระ

16 475700037 นางสาว ซีหยะ หลงอะหลี

17 475700038 นางสาว นูรีดา สาและ

18 475700039 นางสาว พาตีเมาะ ยูโซะ

19 475700040 นางสาว วัชรี พรหมทอง

20 475700041 นางสาว นิสุไรดา นุงวาซา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 3

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700042 นางสาว ฟาตีฮะห เร็งมา หองสอบที่ 3

2 475700043 นางสาว ฮาซานะห วาสารี อาคาร  8   ชั้น  2  หอง  824

3 475700044 นางสาว กรุณา แกวรมไทร  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700045 นางสาว ยามีละ มิตยา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700046 นางสาว นาเดีย อูเซ็ง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700047 นางสาว อังคณา จันทรจิตร 475700042 - 475700061

7 475700048 นางสาว มารียะห แวซู จํานวน 20 ราย

8 475700049 นางสาว รอฮายู อาแว

9 475700050 นางสาว จุทาภรณ วทานิยะกุล ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475700051 นางสาว ซูไรดา บูงอสายู การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475700052 นางสาว ฮาบีบะห จะจา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475700053 นางสาว มาสรีนา อูมะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475700054 นางสาว นูรอามีรา กาซอ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475700055 นางสาว ฮันนัส นาแว หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475700056 นางสาว คอรีเยาะ สาและ

16 475700057 นางสาว สายูรา สาและ

17 475700058 นางสาว ปรียานุช เสะยามา

18 475700059 นางสาว สุภัสสร แสดงมณี

19 475700060 นางสาว นูรีดา อุเซ็งดานุง

20 475700061 นางสาว ไซนะ สาคอ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 4

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700062 นางสาว นูรีดา โตะดอ หองสอบที่ 4

2 475700063 นางสาว ฟาดีละห เซ็ง อาคาร  8   ชั้น  2  หอง  825

3 475700064 นางสาว ซารีฟะ มามะ  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700065 นางสาว คอลีเยาะ สะมะลี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700066 นางสาว ฮานีซา แวมะชัย เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700067 นางสาว นูรีนา กะมานิ๊ 475700062 - 475700082

7 475700068 นางสาว นูรีดา มะเตะ จํานวน 20 ราย

8 475700069 นางสาว นาสรียะห ลียะ

9 475700070 นางสาว ซารีฮา ยิมิง

10 475700071 นางสาว ซอพียะห มาแซะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 475700072 นางสาว นอรอัซลีน อับดุลอาซิ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 475700073 นางสาว คอรีเยาะ แวเดร ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 475700074 นางสาว อาแอเซาะห มูซอ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 475700076 นางสาว นูรฮาซานะห เมาะสาแม ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 475700077 นางสาว วิศนี สามะอาลี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 475700078 นางสาว นูรีซัน อะเซ็ง

17 475700079 นางสาว ซาวียะห บูดี

18 475700080 นางสาว นูรีดา ดือราแม

19 475700081 นางสาว นูรีซาน จูเฮง

20 475700082 นางสาว นูรียะ หะยะ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย



หนา้ที� 5

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700083 นางสาว มาซีเตาะ เจะแย หองสอบที่ 5

2 475700084 นางสาว นูรีดา แวยูโซะ อาคาร  8   ชั้น  2  หอง  826

3 475700085 นางสาว ซัลบียะฮ ดือราแม  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700086 นางสาว มายานี ตานิแร วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700087 นางสาว อานีซาห ซามะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700088 นาย มูหมัดรอชดี สะอะเซ็ง 475700083 - 475700103

7 475700089 นางสาว ซูไวบะ สาแม จํานวน 20 ราย

8 475700090 นางสาว ดาลัด ดารากัย

9 475700091 นางสาว อามีเนาะ แดแซสะแนะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475700093 นางสาว ฟโอนา สามะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475700094 นางสาว สาลีหะ กาจิ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475700095 นางสาว ยาวาเฮร หะยีอาแซ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475700096 นางสาว รอฮานา รอยิง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475700097 นางสาว รัมเลาะ ดีแม หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475700098 นาง นวยเราะ เบ็ญฮาวัน

16 475700099 นางสาว อารีนา ดาโตะ

17 475700100 นางสาว ตอญีบะ บาฮะคีรี

18 475700101 นางสาว มารีเยาะ สะมะแอปอเยาะ

19 475700102 นางสาว สุภาพร เบ็ญนิโซะ

20 475700103 นางสาว แวซากีเราะ สะมะแอ

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 6

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700104 นางสาว สุดารัตน อินทรัตน หองสอบที่ 6

2 475700105 นางสาว ซูไฮลา ดาจริง อาคาร  8   ชั้น  2  หอง  827

3 475700106 นางสาว สุพยาณี ตาเยะ  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700107 นางสาว สวยนี บือแน วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700108 นางสาว ฮามีดะ เจะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700109 นางสาว นูรไอนี ราแดง 475700104 - 475700123

7 475700110 นางสาว สุกัญญา เจะเลาะ จํานวน 20 ราย

8 475700111 นางสาว นูรอาลียา ซู

9 475700112 นางสาว ซามีเราะ เจะแต ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475700113 นางสาว ฮายาตี เจะอาแซ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475700114 นางสาว นนทยา ทองมาก ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475700115 นางสาว สาธิตา ปฏิญาณสัจ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475700116 นางสาว อาลาวียะห สือนิง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475700117 นางสาว อามีเนาะ มาดีโมง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475700118 นางสาว ปาอีซะ เจะหะ

16 475700119 นาง ธิบดี มานีวัน

17 475700120 นางสาว อานี แวหะมะ

18 475700121 นางสาว สุพิชญา เตะหมัดหมะ

19 475700122 นางสาว มาอานีย ซียง

20 475700123 นางสาว อามีเราะห ลาแซ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 7

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700124 นางสาว ตวนนุรไอณี อาเบ็บ หองสอบที่ 7

2 475700125 นางสาว มาสือนา สูแว อาคาร  8   ชั้น  2  หอง  828

3 475700127 นางสาว รอปสะ ไตซิ  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700128 นางสาว หาลีเมาะ ยีมานี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700129 นางสาว รัชรา รัชกุล เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700130 นางสาว รออีซะ สาแม 475700124 - 475700145

7 475700131 นาง นูรียะ ยีมิง จํานวน 20 ราย

8 475700132 นางสาว นูรีมาน มะแ:ซ

9 475700133 นางสาว ฟรดาวส ไพรพฤกษ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475700134 นางสาว อซียัน แมเราะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475700135 นางสาว โนรีฮัน มูเลง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475700137 นางสาว นิฮูดา ดือเระ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475700138 นางสาว ซัยตุน ยุนุ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475700139 นางสาว ฮุสนา บาฮะคีรี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475700140 นางสาว นูรีนา การอ

16 475700141 นางสาว พายีละห อาแว

17 475700142 นาง ลิยานา ลือแม็ง

18 475700143 นางสาว นัสรีน พุดารอ

19 475700144 นาง ณัฐรดา สุทธิโภชน

20 475700145 นาง สไบ ดีเกียรติไพบูลย

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 8

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700146 นางสาว นิดะ เซง หองสอบที่ 8

2 475700147 นางสาว รอฮานี ยะหริ่ง อาคาร  8   ชั้น  3  หอง  832

3 475700148 นางสาว อานิซะ แดเมาะ  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700149 นางสาว นัศรินทร สะมะแอ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700150 นางสาว ฮาสียะห สะนิ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700151 นาง นูรียะห ดีสะเอะ 475700146 - 475700165

7 475700152 นางสาว ตูแวมาตีกะห ลอจิ จํานวน 20 ราย

8 475700153 นางสาว ใบมูน มะมิง

9 475700154 นางสาว นูรีดา ซาบารอ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475700155 นางสาว อาอีดะ มะเซ็ง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475700156 นางสาว มุนีเราะ มะเซ็ง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475700157 นางสาว ฟาอีสะห กูมอ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475700158 นางสาว ตวนไซนะ ปาแซ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475700159 นางสาว ไพรินทร แกวเทียมทอง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475700160 นางสาว นูรฎฮา มะดิง

16 475700161 นางสาว มิสปะ วอหะ

17 475700162 นางสาว ดารณี ยามา

18 475700163 นางสาว ภาวินี ชมภู

19 475700164 นางสาว คอลีเยาะ กูนิง

20 475700165 นางสาว ฮาซือนะ กูโน

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 9

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 475700166 นางสาว ปามีละ ปะดอแว หองสอบที่ 9

2 475700167 นางสาว โรซามา ปาทาน อาคาร  8   ชั้น  3  หอง  833

3 475700168 นางสาว อารีนี สาและ  โรงเรียนสตรียะลา

4 475700169 นางสาว อามีเนาะ ซูเร็ง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 475700170 นางสาว ยาวาเฮ วาเยะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 475700172 นางสาว นิกุลวาณีย กุลตามา 475700166 - 475700183

7 475700173 นางสาว ประทานพร หมื่นจง จํานวน 16 ราย

8 475700174 นางสาว ยามีละ สาเมาะ

9 475700175 นางสาว อาดีละห ยูนุ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 475700176 นางสาว เจะรอฮานา ดามะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 475700177 นางสาว นูรอาซะห อีแมดือเระ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 475700178 นาง ซุวัยดะ หิเล หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 475700180 นาง พาตีเมาะ บือราเฮง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 475700181 นางสาว อาแอเสาะ อาแว หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 475700182 นางสาว รุสนี รัตนชู

16 475700183 นางสาว ปาอีซะห สะเหาะ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 10

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 250100032 นางสาว นูไซบะห หะยีเจะดอเลาะ หองสอบที่ 10

2 250100051 นางสาว อุลญา อภิบาลแบ อาคาร  8   ชั้น  3  หอง  834

3 250100061 นางสาว ฟรดาว อาแว  โรงเรียนสตรียะลา

4 250100080 นางสาว อัมมีณี ฮาบิ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 250100088 นางสาว รอบีอะ ดอเลาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 250100100 นาย อิดริส เหราหมัด 250100032 - 250100271

7 250100131 นางสาว เสาวนี ปูโรง 320100019 - 320100204

8 250100155 นางสาว นูรยานี บุกะอะ จํานวน 20 ราย

9 250100170 นางสาว มุสลีมะ หามะ

10 250100271 นางสาว ซูกาลตีนี ตาเยะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 320100019 นางสาว ซูไฮลา หะยีอาซา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 320100020 นางสาว ฟาตีเมาะห สะดือรีมอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 320100137 นาง อาริสา หมัดเหร็ม หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 320100145 นาย ยาซะ โตะมา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 320100152 นางสาว จารุณี หมัดเหร็ม หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 320100177 นาย มูหัมหมัดเพาซัน แวเลาะมะ

17 320100200 นางสาว รอฮานี เยงยูนอ

18 320100201 นางสาว ซารีนา กาเจ

19 320100202 นางสาว อาสสมะ แวกาเดร

20 320100204 นางสาว อายนี ละนิติง

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  คณิตศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 11

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 320100243 นางสาว การีตา ซง หองสอบที่ 11

2 320100246 นางสาว ตวนอุษา ตวนจอหลง อาคาร  8   ชั้น  3  หอง  835

3 350100058 นางสาว สุไอเดีย บาโหย  โรงเรียนสตรียะลา

4 580100026 นางสาว กวินตรา ไพบูลยโพธิจินดา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 580100060 นางสาว จิรัตติกาล กลิ้งเล็ก เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 590100016 นางสาว นุชรินทร สุกระ 320100243 - 320100246

7 680100377 นางสาว ปารณีย เลื่องวาณิชย 350100058

580100026 - 580100060

590100016

680100377

จํานวน  7 ราย

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย



หนา้ที� 12

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 120200085 นางสาว พรรณนิภา จุลมณีโชติ หองสอบที่ 12

2 220200144 นางสาว ขวัญสิรินทร เตงชู อาคาร  8   ชั้น  3  หอง  836

3 220200171 นางสาว จิราณี ลันจา  โรงเรียนสตรียะลา

4 250200006 นางสาว นูรีดา บินมะนอร วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 250200051 นาย อนุวา สะเตาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 250200093 นางสาว ซูวัยบะห อาแว 120200085

7 250200342 นางสาว มัสนา กาเร็ง 220200144 -220200171

8 320200006 นางสาว ลัดดาวัลย ชวยนุกูล 250200006 - 250200342

9 320200029 นางสาว นุรฮุสนา ดาแม 320200006 - 320200166

10 320200048 นางสาว อัสมา ทาเนาะ 580200006 - 580200103

11 320200137 นางสาว นาดา โตะสัน จํานวน  20 ราย

12 320200158 นางสาว นารีฟา ดือราฮิง

13 320200166 นางสาว สุมัยยะห หะยีดือราแม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

14 580200006 นาย อาดีรัน อาแวกือจิ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

15 580200024 นางสาว อัญชเกศ ผุดพัฒน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

16 580200060 นางสาว ศรัญญา ณ ปตตานี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

17 580200067 นางสาว สุกัญญา เหมสงวน ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

18 580200068 นางสาว ไซหมะ มะหลี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

19 580200102 นางสาว ซูรีนา เจะฮะ

20 580200103 นางสาว สายสุดา อาแว

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 13

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 590200065 นางสาว สุดารัตน หาหลัง หองสอบที่ 13

2 680200024 นางสาว นูรซัลมี แย อาคาร  8   ชั้น  3  หอง  837

3 680200145 นางสาว ปภัสรา แกวถาวร  โรงเรียนสตรียะลา

4 680200260 นาย ไพรินทร ปลานพล วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 220300089 นางสาว ซูมัยยะห สาอิ 590200065

680200024 - 680200260

680200260

เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

220300089

จํานวน  5  ราย

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย  / ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 14

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 250300021 นางสาว อรวรรณ กาเดร หองสอบที่ 14

2 250300033 นางสาว นารีมาน ดามะ อาคาร  8   ชั้น  4  หอง  842

3 250300163 นางสาว ฮัสลินดา สาเระ  โรงเรียนสตรียะลา

4 320300014 นางสาว อัฟนาน ลําเมาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 320300015 นางสาว นินูรนี มะเด็ง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 320300018 นางสาว พารีณา แมะแอ 250300021 - 250300163

7 320300022 นางสาว นูรรีดา หะยีดือราแม 320300014 - 320300165

8 320300045 นาง อรยา ปะลาวัน 360300053

9 320300055 นางสาว ศีณนีเราะห หะยีดอเลาะ 420300037 -   420300067

10 320300058 นางสาว นากีบะห ปยา 450300172

11 320300095 นาย มุหเซน ลาเตะ 490300024

12 320300128 นางสาว มารยานา ซามะ 680300262

13 320300151 นางสาว ฮานัน สือนิ จํานวน   20   ราย

14 320300165 นางสาว ฟรซัน ยี่งอ

15 360300053 นางสาว อาซีซะ ตุดบัตร ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

16 420300037 นางสาว พรปวีณ อุดมผล การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

17 420300067 นางสาว โนรีสันณ ดอเลาะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

18 450300172 นางสาว คารริสา แวหะยี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

19 490300024 น.ส. มารียาม ลีโซะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

20 680300262 นางสาว วาริญา เวาะหลง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 15

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 580800003 นาย มูหัมมัดตอเฮร บูบากา หองสอบที่ 15

2 580800008 นาง คอรียะห จินตรา อาคาร  8   ชั้น  4  หอง  843

3 580800012 นางสาว อาตีนี สุหลง  โรงเรียนสตรียะลา

4 580800023 นางสาว มัรดียะห เจะเงาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 580800026 นางสาว ซูรียา ยูโซะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 590800003 นางสาว นูรฮายาตี เจะแต 580800003 - 580800026

7 590800004 นางสาว ซูลฟา หะยีนิแว 590800003 - 590800059

8 590800005 นางสาว ซูไฮลา มอลอ จํานวน   18   ราย

9 590800006 นางสาว รุสนีดา หะมะ

10 590800007 นางสาว นาซีฮา สาแม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 590800008 นางสาว รอซีดะห ยาโฮะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 590800011 นางสาว สุไรยา หะมะหลง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 590800025 นาย มูฮํามัดฮาฟส เจะแว หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 590800033 นาง อาสลีดา ยูโซะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 590800052 นางสาว ยูลีซา สะรี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 590800056 นางสาว สุไรยา หะยีวาแม

17 590800057 นางสาว นูริสา วาเลาะ

18 590800059 นางสาว ฟารีดาร อาลีมามะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  ภาษามลายู

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 16

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 011400095 นางสาว ศรัญญา จันทรคง หองสอบที่ 16

2 011400223 นางสาว อาซูรา ยูโซะ อาคาร  8   ชั้น  4  หอง  844

3 221400073 นางสาว อัสมะห มะรานอ  โรงเรียนสตรียะลา

4 221400150 นางสาว อาตีกะห โตะกานู วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 221400195 นางสาว ตัสนีม ยะพา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 221400302 นางสาว ลาตีปะห เจะมะเยง 011400095 - 011400223

7 221400360 นางสาว อัสมา หรนรุง 221400073 - 221400389

8 221400389 นางสาว ปตตีมา หะมะ 251400036 - 251400512

9 251400036 นางสาว ฮัยฟะห มะแอ 321400001 - 321400023

10 251400085 นางสาว รุสนานี เซะ จํานวน 20 ราย

11 251400087 นางสาว นารีมะ อูมา

12 251400106 นาย ฮัสซัน มะแซ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

13 251400219 นางสาว ซูไวบะห กาซอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

14 251400429 นางสาว อาฟนัน วาเด็ง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

15 251400430 นางสาว ฮาลีเมาะ ดอมาดา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

16 251400456 นางสาว วาตี มามุ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

17 251400512 นางสาว ซูรีนิง หะยีอาซา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

18 321400001 นางสาว วิลดา มูซอดี

19 321400002 นางสาว ดวงพร หอมกลิ่น

20 321400023 นางสาว คอรีเยาะ เม็ง

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 17

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 321400025 นางสาว รอกีเยาะ เเวดูยี หองสอบที่ 17

2 321400043 นาง ซารีฟะห ยามิน อาคาร  8   ชั้น  4  หอง  845

3 321400045 นางสาว อาซีซะ เจะยอ  โรงเรียนสตรียะลา

4 321400048 นางสาว นิมารีแย ราแดง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 321400060 นางสาว สุวาณี เยงยูนอ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 321400061 นางสาว ซูรีนา อาแว 321400025 - 321400124

7 321400069 นางสาว ฟตรีมา ดาราแม จํานวน 20 ราย

8 321400079 นางสาว มูนีเราะห ดือราแม

9 321400080 นางสาว สุบัยดาห วาแม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 321400082 นางสาว รอมซียะห แวบือราเฮง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 321400086 นางสาว ซาปูเราะ เยงยูนอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 321400088 นางสาว อีสมานี กาเราะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 321400095 นางสาว ลาตีพะห ปูแล ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 321400096 นางสาว นูรีดา อาแด หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 321400098 นางสาว เสาวนา ปูโรง

16 321400099 นางสาว ซีตีรอกีเยาะ ดิง

17 321400102 นางสาว นารีรัตน บาเหะ

18 321400109 นางสาว นูรัชรี วาหะ

19 321400116 นางสาว สุวัยบะห ยะมะซิ

20 321400124 นางสาว อานี มะหลี

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564



หนา้ที� 18

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 321400125 นางสาว อาซีเยาะ โดะมะแซ หองสอบที่ 18

2 321400135 นางสาว นูรีซัน สาแน อาคาร  8   ชั้น  4  หอง  846

3 321400139 นาง อาอีเสาะ จะปะกียา  โรงเรียนสตรียะลา

4 321400141 นางสาว ฮานาน หะมะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 321400144 นางสาว พัทธธีรา สิทธิเสรีสุวรรณ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 321400149 นางสาว ตอยยีบะห อาลีกาแห 321400125 - 321400201

7 321400151 นางสาว รูสีดา สาแล จํานวน 20 ราย

8 321400152 นางสาว ลีซาวาตี สาเมาะแม

9 321400153 นางสาว มุตมาเอนนะห ดือเระ

10 321400158 นางสาว มาสนี สะอิ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 321400159 นาง อาอีเซาะ มะตารี การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 321400161 นางสาว อาแอเสาะ เจะหวัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 321400162 นางสาว ยูฮันนี เจะอุบง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 321400164 นางสาว นูระมา กามะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 321400185 นางสาว รุสลีนา มะสะแห หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 321400186 นาง ซูลีนี ชางเหล็ก

17 321400190 นาย คอลิด หะยีมูหิ

18 321400191 นางสาว พัทมา สะดียามู

19 321400192 นางสาว ฟรฮานา มะเระ

20 321400201 นางสาว ฮัมดียะ เจะแว

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 19

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 321400217 นางสาว นูรฮีลาล สาและ หองสอบที่ 19

2 321400220 นางสาว ณาศอฟาฮ ดารีซอ อาคาร  8   ชั้น  4  หอง  847

3 321400223 นางสาว พารีดะ สาแล  โรงเรียนสตรียะลา

4 321400224 นางสาว ฟาตีฮาห สาแล วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 321400226 นางสาว พาซียะห จารง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 321400228 นางสาว นูรีดา กะลูแป 321400217 - 321400329

7 321400236 นางสาว อาซานะ แมเราะ จํานวน 20 ราย

8 321400246 นางสาว อาสียะห อาแด

9 321400247 นางสาว คอรีเยาะ เจะแวสนุง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 321400249 นางสาว ซาพีนะห อาแด การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 321400250 นางสาว นูรีฮัน ดาลอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 321400260 นางสาว นูรีฮัน มะลี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 321400280 นางสาว นุรอารีนา ดาหะมะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 321400296 นางสาว รุสนี อาบู หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 321400303 นางสาว ซารีนา โด

16 321400317 นางสาว อามีเนาะ ตารีตา

17 321400319 นางสาว มูรนี กาเร็ง

18 321400320 นางสาว รอสีดะ สะดียามู

19 321400324 นางสาว นิสรีน ดีแม

20 321400329 นางสาว มูรนี ยามาเร็ง

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 20

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 321400330 นางสาว นัจวา นิฮะ หองสอบที่ 20

2 321400331 นางสาว ฮาสนะ ยีมานี อาคาร  8   ชั้น  4  หอง  848

3 321400333 นางสาว ฮาซานะห หะยีหามัด  โรงเรียนสตรียะลา

4 321400334 นาง ปาริสา คชออน วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 321400335 นางสาว มูรนี อีแตมาโมง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 321400340 นางสาว มารียะห มณีหิยา 321400330 - 321400422

7 321400341 นางสาว อามาณี ยูโซะ จํานวน 20 ราย

8 321400344 นางสาว นินารีมา ดือเระ

9 321400345 นาย คมกริช ลูดิง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 321400357 นางสาว รอปอะ กูเตะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 321400371 นางสาว รอฮานี แปเฮาะอีเล ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 321400375 นาย ซอฟวาน เจะเมาะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 321400382 นางสาว ลีซาวาตี มะสาเมาะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 321400384 นางสาว อานีสา มะแซ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 321400385 นางสาว กอรีเยาะ มะนาฮา

16 321400386 นางสาว สูไรยา สาและ

17 321400394 นางสาว เยาวรี ดาระปุป

18 321400413 นางสาว เฟาซียะห ดือราโอะ

19 321400415 นางสาว ซัยรูนนูร สะแต

20 321400422 นางสาว พารีดะห มายิ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 21

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 321400425 นางสาว รอฮิมะห ทากือแน หองสอบที่ 21

2 321400431 นางสาว แวมาเรียม มามะ อาคาร  3   ชั้น 1  หอง  312

3 321400432 นางสาว รูสือนะห ลาเตะ  โรงเรียนสตรียะลา

4 321400434 นางสาว แวเสาะ เจะเลาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 321400441 นางสาว อัซมาอ แวสามะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 321400452 นางสาว นาซีฟะห ปาเนาะ 321400425 - 321400527

7 321400455 นางสาว อัสมัศ บือนิงมะเระ จํานวน 20 ราย

8 321400456 นางสาว อานีซะห หามะ

9 321400463 นางสาว ซูเฟย บีฮิง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 321400467 นางสาว นูรีฮัน เซ็งโซะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 321400470 นางสาว โซเฟย อาแว ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 321400477 นางสาว อานีดา กามะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 321400479 นางสาว ดฮูรี สาเมาะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 321400480 นางสาว นูรมา มะเซ็ง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 321400485 นางสาว นาฮายาตี ดาราแมอะยี

16 321400492 นางสาว อัสมะห มะแอ

17 321400506 นาง มูณา อาลี

18 321400510 นาย อาดือนัน มะหะมิง

19 321400521 นางสาว ซูบัยดะห บูงอนียอ

20 321400527 นางสาว ซากียะ วาเงาะ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 22

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 321400528 นางสาว อาฟยะห หะยีปยวงศ หองสอบที่ 22

2 321400529 นางสาว นาซีฟะห สุไลมาน อาคาร  3   ชั้น 1  หอง  313

3 321400531 นางสาว สีตีมารียัม เจะแน  โรงเรียนสตรียะลา

4 321400533 นางสาว ฟาอีะห สะอะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 321400536 นางสาว นาบีละ อาวัง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 321400538 นางสาว นาอีมะ มะยิ 321400528 - 321400600

7 321400540 นางสาว อูมีกรือซง มะหะมะ จํานวน 20 ราย

8 321400544 นางสาว นายีบะห ลือแบซา

9 321400547 นางสาว นารีมาลย ฮะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 321400548 นางสาว มาซีเตาะ วิชา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 321400549 นางสาว อาลาวียะห ลอตง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 321400562 นางสาว สาปเยาะ แวอุเซ็ง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 321400565 นางสาว รอฮานา สะนิ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 321400567 นางสาว กูฮาบือเสาะ กูหะยี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 321400584 นางสาว อาซานา แวอูมา

16 321400585 นาย นุรฮีซัน หะยีแวสตาปอ

17 321400587 นางสาว นุรมา สะบือลา

18 321400589 นางสาว ยัสมีย หะยีดามิ

19 321400590 นางสาว นูรียะห อาแวกือจิ

20 321400600 นางสาว ยูวารีเยาะห เลาะลง

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 23

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 321400601 นางสาว ฟูซียะห อับดุลเลาะ หองสอบที่ 23

2 321400604 นางสาว พาตีหยะ มูละ อาคาร  3   ชั้น 1  หอง  314

3 321400611 นาย ฮัมดี สะมะฮอ  โรงเรียนสตรียะลา

4 321400619 นางสาว ฟดลีนา หะยีดอเลาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 321400620 นางสาว นูรียะห อาแว เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 321400650 นางสาว ไซนุง ดือราแม 321400601 - 321400675

7 321400673 นางสาว รอเมาะ ลือแบลูรง 681400072 - 681400335

8 321400675 นางสาว พาตีเมาะ อีแต จํานวน 13 ราย

9 681400072 นางสาว สูไวนะ เบ็ญดาโอะ

10 681400156 นางสาว ธัญชนก บุญวรรณโณ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 681400209 นางสาว พิมพจิรา ราชเสนา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 681400232 นางสาว นารีมาย มามะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 681400335 นาย ประเสริฐ อะหมัด หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 24

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 021500048 นางสาว ฮุสนาร เจะแว หองสอบที่ 24

2 191500192 นางสาว วันมุนัซซะฮ แวสแลแม อาคาร  3   ชั้น 1  หอง  315

3 191500205 นางสาว อารีนา มูเซะ  โรงเรียนสตรียะลา

4 321500085 นางสาว กาสมียะ อาเซ็ง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 321500121 นางสาว กิติญา ไชยวีระ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 421500033 นางสาว นาวัร ยูโซะ 021500048

7 671500051 นางสาว ณัฐชาลักษม โฆษิตโภคินัน 191500192 - 191500205

8 681500036 นางสาว นูรไอนีย สูแป 321500085 - 321500121

9 681500071 นางสาว ภวรัญชน ออนประเสริฐ 421500033

10 681500141 นางสาว จีรวรรณ บุญยอด 671500051

11 681500238 นางสาว นัสเราะห ยะมา 681500036 - 681500717

12 681500409 นางสาว สากีเราะ การี จํานวน 20 ราย

13 681500433 นางสาว พัชาวดี เกื้อกูล

14 681500514 นาย สราวุธ อยูเซง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

15 681500532 นางสาว นูซีเราะ ตะบารู การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

16 681500569 นางสาว แวรอมละห แวดอเลาะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

17 681500592 นางสาว วรันธร ปลื้มสําราญ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

18 681500652 นางสาว ซูรัยยา โดนุ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

19 681500692 นางสาว ฟตเตราะห บาโงะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

20 681500717 นางสาว นุดียนา ดาระแน

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 25

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 681500848 นางสาว ฮายาตี ปะจิ หองสอบที่ 25

2 681500887 นางสาว ไซตง อาแซ อาคาร  3   ชั้น 2  หอง  322

3 681500982 นางสาว พิมพมาดา ปแว  โรงเรียนสตรียะลา

วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 591600016 นางสาว ซอลีฮะ สุหลง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

68150084 - 8681500982

5 221700037 นางสาว ฟาตีเมาะห ตอฮา จํานวน 3 ราย

6 221700043 นางสาว ขวัญนภา ชูเชิด เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

591600016

7 021800006 นางสาว วรรณกร พละนาวิน จํานวน 1 ราย

8 021800075 นางสาว นัสรีดา บราเฮง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

9 071800017 วาที่รอยตรี สินชัย จําปาศักดิ์ 221700037 - 221700043

10 221800016 นางสาว นัสริน ราตรีพฤกษ จํานวน 2 ราย

11 241800024 นางสาว นนทพร มงคลสกุลฤทธิ์ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

12 681800019 นางสาว จิรอร บัวอินทร 021800006 - 681800045

13 681800045 นางสาว สุวัยยา แดแก จํานวน 7 ราย

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป / ฟสิกส / เคมี / ชีววิทยา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 1

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 012000160 นาย ภูวาริช จันทคาม หองสอบที่ 1

2 012000220 นางสาว ฮิลวานา อาแด อาคาร 3  ชั้น 1   หอง  313

3 012000221 นางสาว สุรีวัลย บุญชูวงค วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 012000281 นาง บุญยดา แสงจันทร วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 012000298 นางสาว นูรีดา ซู เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 012000326 นาย อับดุลรอซะ ยะยา 012000160 - 012000337

7 012000337 นางสาว รตนพร ดําวงศ 022000524

8 022000524 นาย อําพล ดาหมาด 222000499 - 222000500

9 222000499 นางสาว นิยะห เเวหะยี 252000030 - 252000084

10 222000500 นางสาว มารีแย มะและ จํานวน 20 ราย

11 252000030 นางสาว นูรอ อาบูวะ

12 252000031 นางสาว ซารีพะ สาเมาะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

13 252000032 นางสาว นูรีละห เดจิ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

14 252000033 นางสาว รอฮายู มูซอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

15 252000056 นาย ลุกมาน เย็งกาเนะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

16 252000065 นางสาว รุชดา แวบือราเฮง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

17 252000077 นางสาว ฮารีนี สามะแม หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

18 252000078 นางสาว ซัลมา ละสุสมา

19 252000079 นางสาว ซากียะ ยูนุ

20 252000084 นางสาว ฮาริซา เคดาร

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 2

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 252000122 นางสาว มณี เตาะสาตู หองสอบที่ 2

2 252000124 นางสาว อามีรา อามีรา อาคาร 3  ชั้น 1   หอง  314

3 252000169 นางสาว นูรีดา ฆอเลาะ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 252000174 นางสาว มาริษา นุศรี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 252000192 นางสาว นาอีมาน สาเมาะบาซา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 252000194 นางสาว สากีนะ อูเซ็ง 252000122 - 252000305

7 252000196 นางสาว ซัมซียะห มะลี จํานวน 20 ราย

8 252000201 นางสาว ซัมซียะห กาเตะ

9 252000211 นางสาว ไซนะ สาแม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 252000223 นางสาว ฟาตีเมาะ ซีเดะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 252000224 นาย อาหมัด โอกาศ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 252000225 นาง นูมารียะห โอกาศ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 252000227 นางสาว ยูลีซาห ยาโกะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 252000231 นางสาว อายซะห ลียาดี หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 252000256 นางสาว รอกีเยาะ ดามะ

16 252000292 นางสาว พาตีเมาะ แลแร

17 252000297 นางสาว ซากีเราะ ดาระซอ

18 252000301 นาย อับดุลฮาดีย มอน็อง

19 252000303 นาย วันซุลกิฟลี อีนดือเระ

20 252000305 นางสาว มาเรียม เจะเมาะ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 3

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 252000309 นางสาว รอกีเยาะ เจะมะ หองสอบที่ 3

2 252000320 นาย ซารีฟ ดีสะเอะ อาคาร 3  ชั้น 1   หอง  316

3 252000321 นางสาว อาซือนี เจะแม็ง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 252000323 นางสาว อามีเนาะ เจะมะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 252000325 นางสาว นูซีลา คาเรง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 252000326 นางสาว นรูฮุสนีนา สมาแอ 252000309 - 252000434

7 252000327 นางสาว รอซียะห ลาเตะ จํานวน 20 ราย

8 252000334 นางสาว ซูรีนา รูมอ

9 252000337 นางสาว นูรฟรดาวส สะมะดะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 252000338 นางสาว ตวนฮัสนีย กูมูดอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 252000349 นางสาว พาดีละห แวเจะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 252000359 นางสาว ฮายตี ฮายตี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 252000363 นางสาว ลาตีฟะห ลาเตะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 252000376 นางสาว มัสตูรา สนุง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 252000396 นาย แวดาวุด แวดือราแม

16 252000397 นาย แวหามะ ตะเยาะแม

17 252000405 นางสาว ฮานียะห ลือแบกาเซ็ง

18 252000409 นางสาว สากียะ เจะเงาะ

19 252000423 นาย ฮัมดี อาบูวะ

20 252000434 นาง ฮาบีบะห สะมะแย

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 4

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 252000462 นาย นิอับดุลเลาะห ดีแม หองสอบที่ 4

2 252000495 นางสาว สูมัยยะห ปะแตบือแน อาคาร 3  ชั้น 2   หอง  324

3 252000507 นางสาว ซูมัยยะห ดีสะเอะ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 252000521 นางสาว ฮายาตี สะตะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 252000526 นางสาว รุสมี บือราแง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 252000545 นางสาว นักวา สาแม 252000462 - 252000579

7 252000554 นางสาว นุรดีนา เจะแต 282000575

8 252000559 นางสาว มารยานี ดารีสอ 492000102

9 252000566 นาย ฮาพีซี เจะนุ 592000045 - 592000080

10 252000567 นางสาว นูรีฮา ฆอแดะ 682000181 - 682000347

11 252000579 นางสาว พาอีซะ บูแล จํานวน 20 ราย

12 282000575 นาย ชาญณรงค วรรณแกว

13 492000102 นาง รอซีดะห สานิง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

14 592000045 นางสาว ไซนะ หะยีเจะแว การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

15 592000072 นางสาว โนรีซัน สีกะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

16 592000073 นางสาว อารีนา แมเราะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

17 592000080 นางสาว การีมะห หะมะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

18 682000181 นาย มูฮําหมัด โตะลง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

19 682000219 นางสาว อัจฉรา ศรีบุญ

20 682000347 นางสาว ชนิกานต สมอ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 5

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 682000410 นาย ริชดวาน บินมันโซร หองสอบที่ 5

2 682000519 นางสาว มูนา ลอมอ อาคาร 3  ชั้น 2   หอง  325

3 682000554 นางสาว นาศูฮา มะสาแม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 682000576 นาย ฟรกัน นิสาแย วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 682000663 นางสาว รอยฮาน อิอะแต 682000410 - 682000924

6 682000694 นางสาว ฟารฮานา ซาแม จํานวน 12 ราย

7 682000759 นาย อดุลย เลาะสมาน

8 682000766 นางสาว ซูรีฮัน สาแม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

9 682000825 นางสาว อาอีเสาะ ยะผา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

10 682000826 นางสาว คอลีเยาะ มะดือเระ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

11 682000828 นางสาว นูรีฮัน มะเตะ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

12 682000924 นางสาว อัซมะ กะแวมือแน ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 6

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 492500006 น.ส. ปราณปรีญา อรพันธ หองสอบที่ 6

อาคาร 3  ชั้น 2   หอง  326

2 022600053 นางสาว อัจฉรา หิรัญนิธิสําราญ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

3 582600003 นางสาว ซูไรยา กาหลง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 582600006 นางสาว อาแอเสาะ กูเตะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 582600008 นางสาว ฟาซียะห นีลอ 492500006

6 582600013 นางสาว อิฟตีตะห กียะ 022600053

7 582600023 นางสาว รุสนานี ตาเละ 582600003 - 582600101

8 582600024 นางสาว สุไฮบะห มะมิง จํานวน 20 ราย

9 582600029 นางสาว นิฟาฏีมะห ปานาวา

10 582600042 นางสาว นุรอัยณีย เจะเตะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 582600055 นางสาว ซีตีฟตเราะห เจะมะสะแล การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 582600056 นางสาว ฮายาตี จุนเด็น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 582600058 นางสาว ตัสนีม การี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 582600059 นาย วาริส คอเตะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 582600068 นางสาว สูรีดา มะแอ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 582600084 นางสาว สุไรยา ดาวี

17 582600086 นางสาว นูรมี ดะเจะตู

18 582600089 นางสาว นูรอานีตา ราแด

19 582600100 นางสาว รูฮานี เวียงจันทร

20 582600101 นางสาว พาตีเมาะ เลาะบือซา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา  / สุขศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 7

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 582600102 นางสาว ฟารีดะห สาและ หองสอบที่ 7

2 582600105 นางสาว อุษณีย ดอรอแม อาคาร 3  ชั้น 2   หอง  327

3 582600113 นางสาว อัยนี จินตรา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 582600115 นางสาว ภิดาว สาโยะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 582600116 นางสาว สุวรรณี ยะสา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 582600122 นางสาว สุไฮลา วาเตะ 582600102 - 582600167

7 582600125 นางสาว มารีนา ลาเตะ จํานวน 20 ราย

8 582600126 นางสาว นูรีตะ เจะมะ

9 582600127 นาย ฮารีส เลาะแมหามะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 582600128 นางสาว ซูอัยละ สะมะแอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 582600129 นางสาว รอฮานา สะมะแอ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 582600143 นาย มะดาโอะ สามะแต หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 582600148 นางสาว สุดาพร มาหะมุ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 582600150 นางสาว นูรไลลา ยามา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 582600153 นางสาว อทิตยา ทับยัง

16 582600154 นางสาว อาอีเสาะ มณีหิยา

17 582600161 นาย อานาฟ ยูโซะ

18 582600164 นางสาว ซากีนะ ดอเลาะ

19 582600165 นางสาว อานีซะ บาราเฮง

20 582600167 นางสาว ฮายาตี แวกาจิ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สุขศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 8

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 582600168 นางสาว ฮาบีบะ สาหาด หองสอบที่ 8

2 582600170 นางสาว ยูมี บาซา อาคาร 3  ชั้น 3   หอง  333

3 582600172 นางสาว ซูไรยา มะ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 582600174 นางสาว กูตัสนีม รายอคาลี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 582600175 นางสาว อัสอีดา มูเด็ง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 582600191 นางสาว ซาวียะห สะตาปอ 582600168 - 582600261

7 582600198 นางสาว อาซานะห สาเมาะ จํานวน 20 ราย

8 582600200 นางสาว อามีเนาะ ดือราโอะ

9 582600207 นางสาว นูรีซัน เพ็งมูซอ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 582600208 นางสาว ซานียะห เจะซอ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 582600213 นางสาว นูรีดา จะปะกิยา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 582600214 นางสาว ซัมซียะ ซิมะกาเรง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 582600217 นางสาว อาซีเยาะ ดุลสาเลาะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 582600223 นางสาว มาลินี มะดาฮู หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 582600238 นางสาว นูรีฮะห ปาแว

16 582600245 นางสาว นูรอยดา อารี

17 582600246 นางสาว สุภัชชา แวเด

18 582600248 นางสาว ฮาซือหนะ กอมอนิง

19 582600259 นางสาว รอกีเยาะ ยูโซะ

20 582600261 นางสาว ซูไรยา บูงอสายู

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สุขศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 9

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 582600262 นางสาว รอฮานี อาแว หองสอบที่ 9

2 582600265 นางสาว นาปเสาะ กานุง อาคาร 3  ชั้น 3   หอง  334

3 582600266 นางสาว ฮายาตี เตะบากง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 582600271 นาย ฮาซัน อาบูคอลา วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 582600272 นางสาว พาตีเมาะ ปอเงาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 582600289 นางสาว นิภาดา ตะมอตํา 582600262 - 582600303

7 582600299 นางสาว รอดียะห ฮะซา จํานวน 8 ราย

8 582600303 นางสาว สุธิตา ดอเลาะ

ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สุขศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 10

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 022700206 นางสาว ซีตีนูรฮาลีซา ประด หองสอบที่ 10

2 202700139 นาย ศุภกร นาคทับทิม อาคาร 3  ชั้น 3   หอง  336

3 222700034 นาย สมชาย ธรรมเทศ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 222700065 นางสาว สุกัญญา สุขใส วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 222700227 นางสาว จันทรจิรา ชูแวน เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 252700054 นาย มูฮัมหมัดซุกรอม สะหะโด 022700206

7 252700055 นาย อับดุลเลาะ ดาหะซี 202700139

8 252700195 นาย อาบูกอรี มาแน 222700034 - 222700227

9 252700210 นางสาว ดิลลา การิง 252700054 - 252700210

10 582700012 นาย ฟตตรี มะมิง 582700012 - 582700196

11 582700035 นางสาว สุพรรณา คลายมณี 682700059 - 682700281

12 582700148 นางสาว สุนี แดเบาะ 782700029 - 782700032

13 582700170 นาย อารีฟน อูเซ็ง จํานวน 20  ราย

14 582700183 นาย รอฮีมี เลาะมาอะ

15 582700196 นาย อับดุลฮาซัน เจะอูเซ็ง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

16 682700059 นางสาว ไซนูน ยีหะมะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

17 682700281 นางสาว พิชชากร ชุมปลา ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

18 782700029 นาย อิบรอเฮ็ง วุนชูแกว หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

19 782700031 นาย อับดุลเราะฮีม เจะเฮง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

20 782700032 นาย แวมะหยุดดีน เบตง หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  พลศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล



หนา้ที� 11

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 782700034 นางสาว เจะอัสหมะ เจะบือราเฮง หองสอบที่ 11

อาคาร 3  ชั้น 3   หอง  337

2 583000006 นาย เลิศชาย เหลือหลาย วิทยาลัยเทคนิคยะลา

วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

3 423200007 นางสาว วรินรัตน วรพรรณ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

4 583200051 นางสาว ศศิรนิภา บัวชุม 782700034

583000006

5 593600001 นาย อับดุลสาลัม รอฮิง 423200007 - 583200051

6 593600004 นาย ฟารุค ลอแต 593600001 - 593600012

7 593600012 นางสาว พิมพวิสา พรหมพรรณ 584100001 - 584100018

254200054 - 684200148

8 584100001 นางสาว อินทิรา นาคขวัญ 584500019

9 584100018 นาย อาหลี ยีหวังกอง จํานวน 14  ราย

10 254200054 นางสาว ฟรดาวฮ ยีสาอุ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 324200003 นางสาว ฟูซียะห ดอเลาะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 684200004 นาง สุภาวดี จองเกียรติ์ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 684200148 นางสาว ซาเฟยส ดาเดะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

14 584500019 นาย ปรัชญา จิตรเสถียร

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  พลศึกษา / ดนตรีสากล / นาฏศิลป / อุตสาหกรรม (ไฟฟา) / ชางอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

ศิลปศึกษา / ศิลปะ/ศิลปศึกษา / ทัศนศิลป



หนา้ที� 12

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 224600214 นางสาว ปยะนุช อนันตศาสน หองสอบที่ 12

2 254600004 นาย อลีมิน เจะอีซอ อาคาร 3  ชั้น 4   หอง  342

3 254600043 นาง กรกนก จันรัตนา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 254600049 นาย สะมะแอ สาแม วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 254600198 นาง เซีรยณี ปาแนแจกะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 254600250 นางสาว ตียานา ยะสีงอ 224600214

7 324600001 นางสาว นายีฝะ เจะหะ 254600004 - 254600250

8 324600003 นางสาว อัสมา สาหลําสุหรี 324600001 - 324600185

9 324600040 นาย ลุตฟ สาฮา จํานวน 20  ราย

10 324600061 นาย อัลบูคอรี เตะแต

11 324600104 นางสาว อีมาน สาและ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

12 324600110 นางสาว โซเฟยฮ ยูโซะ การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

13 324600117 นางสาว ปริสา แหลหมัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

14 324600138 นางสาว รอกีเยาะ ดอปอ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

15 324600144 นาง กนกวรรณ หมอกศรีสวัสดิ์ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

16 324600154 นางสาว นูรีหญัง บาโหะวา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

17 324600162 นางสาว นาญีบะ เจะเตะ

18 324600163 นางสาว ภาลิณีย อนันตเดชพงศ

19 324600165 นางสาว มารีซัน มากาเต

20 324600185 นางสาว ซัลวา หนูเบะ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร



หนา้ที� 13

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 324600209 นางสาว มัรยัม แนหะยอ หองสอบที่ 13

2 324600279 นางสาว กรือซง โตะแวอาลี อาคาร 3  ชั้น 4   หอง  343

3 584600086 นาง นุจรีย อมรพล วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 684600150 นาย ชนินทร มาทวี วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 684600223 นาง ไซณับ แวสะมาแฮ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 684600415 นางสาว ยามีลา อาแซ 324600209 - 324600279

7 684600416 นางสาว อาตีกะห เตาวตู 584600086

8 684600417 นางสาว อัสมะ มะเระ 684600150 - 684600435

9 684600435 นางสาว ยุพยง ยะมะกา 784600049

10 784600049 นาย ดอรอแม ยูโซะ 095000094

11 095000094 นางสาว นุชจรี พรมศรีผอง 325100023 - 325400036

12 325100023 นางสาว พิมลิล ทองโรย จํานวน 14  ราย

13 325400022 นางสาว ฟาตีเมาะ แวโดยี ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

14 325400036 นาง รอฮานี บือราเฮง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร / เทคโนโลยีทางการศึกษา / เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร / คหกรรม/คหกรรมศาสตร



หนา้ที� 14

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 255600065 นางสาว แวตัสนีม แวดาโอะ หองสอบที่ 14

2 325600010 นางสาว นูรียัน หะมะ อาคาร 3  ชั้น 4   หอง  344

3 425600018 นางสาว ฟารีดะห สะมะลี วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 495600002 น.ส. รุงทิวา ตุยแป วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 585600005 นางสาว กูพาตีเมาะ รงโซะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 585600010 นางสาว นูรีฮัน เจะดิน 255600065

7 585600013 นางสาว โซเฟย แยงกุลเชาว 325600010

8 685600005 นาย อัสลัน อีแต 425600018

9 685600013 นางสาว ปวีณา หลานวงค 495600002

10 685600016 นางสาว ซูไรนี อีเล 585600005 - 585600013

11 685600017 นางสาว อารีดา เจะเลาะ 685600005 - 685600054

12 685600039 นางสาว เบญจวรรณ แกวสายฟา จํานวน 14  ราย

13 685600041 นางสาว ฮาบีบะ เวาะแซ

14 685600054 นางสาว กนกพิชญ รอดเนียม ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก การประถมศึกษา / ประถมศึกษา/การประถมศึกษา



หนา้ที� 15

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 085700373 นางสาว นิภาวรรณ บิลหมาด หองสอบที่ 15

2 225700230 นางสาว เกศชฎา บิลไบ อาคาร 3  ชั้น 4   หอง  345

3 225700536 นาง สุภาภรณ หนูคง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

4 255700104 นางสาว รูสมีนีย ลาแซ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

5 255700108 นางสาว ซูไรฮัน ยูโซะ 085700373

6 255700138 นางสาว ซูไฮนีย เนือเรง 225700230 - 255700382

7 255700139 นางสาว ซัยมะ เนือเรง 325700013 - 325700036

8 255700140 นางสาว คอลีเยาะ กานุงมิง จํานวน 20 ราย

9 255700151 นางสาว อัยนี บินยูโซะ

10 255700179 นางสาว ซูใบดา กือโด ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 255700382 นางสาว มิสบะห หะมิดง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 325700013 นางสาว นาอีมะห มานิ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 325700014 นางสาว พรหมภัสสร พรหมวาส หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 325700015 นางสาว สาวียะ สาหะ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 325700016 นางสาว ปทมาวดี ยามา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 325700021 นางสาว อาอีซะห หะยีนิมะ

17 325700022 นางสาว อลาวียา ปาทาน

18 325700031 นางสาว นูรีดา เละแมะ

19 325700032 นางสาว นาปเสาะ โซะซูมะ

20 325700036 นางสาว กนกวรรณ ไชยสุขทักษิณ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



หนา้ที� 16

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 325700038 นางสาว โนเรียณี สาแหละ หองสอบที่ 16

2 325700048 นางสาว สุวรรณา ตาเละ อาคาร 3  ชั้น 4   หอง  346

3 325700063 นางสาว อานิสา นาแว วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 325700073 นางสาว นูรีซัน สะแลแม วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 325700081 นางสาว อาแอเสาะ หะยีเด็ง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 325700083 นางสาว อาสือหมะ เซ็งโซะ 325700038 - 325700202

7 325700089 นางสาว มูนีเราะ กาเตะ จํานวน 20 ราย

8 325700104 นางสาว ซุไรยา โตะมอ

9 325700105 นางสาว รุสนานี กูวิง

10 325700109 นางสาว รุสตี ดะละซู ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 325700125 นาง หนึ่งฤทัย วงศเจริญรัตนา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 325700127 นางสาว ซูมัยยะห เปาะโซะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 325700134 นางสาว ตวนซูฟยา จอลง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 325700138 นางสาว นูรฟาติน สาแมและ ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 325700147 นางสาว การามี การะเกตุ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 325700150 นางสาว ไซนะ ซอมะ

17 325700164 นางสาว กิฟลา สะมะแอลีมา

18 325700186 นางสาว มารยานี ซามะ

19 325700190 นางสาว รุสนี ดอมะ

20 325700202 นางสาว อาดีลา ปาหะ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



หนา้ที� 17

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 325700209 นางสาว นอรีซะ ดูดิง หองสอบที่ 17

2 325700221 นางสาว ปวีณา สุหลง อาคาร 3  ชั้น 4   หอง  347

3 325700230 นางสาว อุไรนา ดีเยาะ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 325700231 นาง พัทธฆีตา เมืองไทย วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 325700234 นางสาว อารีนา สะอิ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 325700249 นางสาว ตวนยูฮารี อาเปะอาลี 325700209 - 325700416

7 325700263 นางสาว นูรมี มะแซ จํานวน 20 ราย

8 325700265 นางสาว นูรใอณี วิชา

9 325700301 นางสาว อานีตา มะแซ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 325700302 นางสาว รอดะห เระแตวา การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 325700305 นางสาว แวเยาะ แวสะนิ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 325700331 นางสาว ซากีนะ ฮีเล หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 325700340 นางสาว กามีละ โตะพง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 325700341 นางสาว รอฮานา มามะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 325700342 นางสาว นูรมา แวยูโซะ

16 325700368 นางสาว ธีวรา เยี่ยมคํานวน

17 325700389 นางสาว พิชญา หะยีมานะ

18 325700402 นางสาว รุสนานี มีนา

19 325700404 นาง รอมละห สะตี

20 325700416 นางสาว ฮูดา อาบูซิ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



หนา้ที� 18

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 325700432 นางสาว นูรียะ ยาแม หองสอบที่ 18

2 325700447 นาง นิมัสรา แลสะอิ อาคาร 3  ชั้น 4   หอง  348

3 325700448 นางสาว ซากีนา เจะมิง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 325700449 นางสาว นูรีซา สะอะสาฆอร วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 325700450 นางสาว วาสนา มะสะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 325700458 นางสาว สุฑาทิพย เรืองพลับพลา 325700432 - 325700528

7 325700461 นางสาว นุศรา ระสิมะหะมิ จํานวน  20 ราย

8 325700462 นางสาว ฟตรี ดือมานี

9 325700466 นางสาว มีเรีย โตะกาพอ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 325700467 นางสาว นูรฮูดา แมดือราเเม การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 325700494 นางสาว รุสนานี สือรี ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 325700502 นางสาว มูนีเราะ มะแซ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 325700503 นางสาว นาปสะ ตุวันหะยี ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 325700505 นางสาว อาซูรา อูมา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 325700508 นางสาว ญาสุมิน วานิ

16 325700510 นางสาว ซัลวานี สุหลง

17 325700516 นางสาว อามีเนาะ ดอเลาะ

18 325700525 นางสาว นูรมารีซา สาเมาะ

19 325700527 นางสาว ดารุณี ดาแม

20 325700528 นางสาว ฮุสนา เจะโอะ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



หนา้ที� 19

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 425700016 นางสาว มัสนา จารง หองสอบที่ 19

2 495700055 น.ส. ฟาริดา เนสะแหละ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 3   หอง LAB 1

3 585700022 นางสาว ซูไวบะ ดือราแม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 585700044 นางสาว ศุภวรรณ ลั่นแกว วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 585700059 นางสาว สุไวบะห เจะเซ็ง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 585700073 นางสาว วันทนา ณ ธรรม 425700016

7 585700109 นางสาว หวันอาซือหมะ กาเจ 495700055

8 585700141 นางสาว ธาวินี เจนทาง 585700022 - 585700282

9 585700186 นางสาว นัสยารี ปนทะมา 595700050

10 585700187 นางสาว ตีแอเสาะ มะสาเมาะ 605700248

11 585700188 นางสาว ซูรีลา ฮารง 685700003

12 585700265 นางสาว มารียา โตะลากอ จํานวน  17 ราย

13 585700276 นางสาว ฮาราตี การีอูมา

14 585700282 นาง จิดาภา วิเชียรสราง ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

15 595700050 นางสาว ฮาซีเยาะ กาหลง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

16 605700248 นางสาว สีตี สาและ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

17 685700003 นางสาว ปาริชาติ หนูแดง หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



หนา้ที� 20

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 255800008 นางสาว สูไฮลา ดือเลาะ หองสอบที่ 20

2 325800004 นางสาว อานิสะ สาหะ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 3   หอง LAB 2

3 325800008 นางสาว มิสบะฮ สาและมิน วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 325800012 นางสาว ปะอีซะ สาและ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 325800013 นางสาว ฮามีดะห เจะตํา เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 325800024 นางสาว มัสมีรา มะรานอ 255800008

7 325800026 นาง นาปซาร ยียูโซะ 325800004 - 325800026

8 685800028 นางสาว ฮัสนานี มะดีเยาะ 685800028

585900005 - 585900033

9 585900005 นางสาว หทัยทิพย มะสง 586000011

10 585900033 นางสาว รอฮานา จารู 606400001

786400009

11 586000011 นาง ซูรีนา ไพรพฤกษ 686600002

จํานวน  14 ราย

12 606400001 นางสาว ปาณิสรา ศรีตุลาการ

13 786400009 นางสาว ซีตีอัยเซาะห ปูเตะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

14 686600002 นาย วาทิต อันตรเสน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จิตวิทยาและการแนะเเนว / บรรณารักษ / การเงิน/การบัญชี / วัดผลและประเมินผลการศึกษา / โสตทัศนศึกษา



หนา้ที� 21

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 787100013 นางสาว ซัยญาณี กะลูแป หองสอบที่ 21

2 787100014 นางสาว รุสมีณี เซะบากอ อาคารหอประชุม  หอง รอ.1

3 787100015 นางสาว สุมัยยา หมาดโหยด วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 787100053 นาย นิฟาอีฟ หะยีวาเงาะ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 787100091 นางสาว คอรีเยาะ เห็ง เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 787100114 นางสาว พิชชาพร แกวลายทอง 787100013 - 787200187

7 787100117 นางสาว อิบตีซัล เจะซู 787200032 - 787200034

8 787100121 นางสาว ธัญพิชชา พุฒสกุล จํานวน 12 ราย

9 787100122 นางสาว ฮัสมะห ยูโซะ

10 787100187 นางสาว ซานียะห มูเซะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 787200032 นางสาว อัซซัลวา อาลีมามะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 787200034 นางสาว ฮาณีน อาลี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กายภาพบําบัด / กิจกรรมบําบัด

ชื่อ - ชื่อสกุล

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 22

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 787400170 นางสาว ฟารีดา นอระพา หองสอบที่ 22

2 787400190 นางสาว นัชชา ชูเรือง อาคารหอประชุม  หอง รอ.2

3 787400357 นางสาว มาฟูซอล กะจิ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 787400366 นางสาว นารีรัตน มะดีบิง วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 787400454 นางสาว แวอัสรียา แวนะไล เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 787400460 นางสาว ยารียะ มะเซ็ง 787400170 - 787400993

7 787400464 นางสาว ฟาตีมะห หะยีเจะแว จํานวน  17  ราย

8 787400473 นางสาว อานิตา นิแว

9 787400573 นางสาว ธุมวดี พุทธสุภะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 787400582 นางสาว มัยมูน จารง การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 787400586 นางสาว ดวงแกว มวงโพธิ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 787400639 นางสาว ซูปยานี เกษธิมา หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 787400660 นางสาว วันลินนา แสะเด็ง ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 787400769 นางสาว ฟาฎีละห บาเหะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 787400790 นางสาว นฤภร โมรากุล

16 787400912 นางสาว อามีนะห สือแปง

17 787400993 นางสาว ฮารีซะห มีดามี

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก แพทยแผนไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ประกาศ ณ วันที่  20 มกราคม พ.ศ.2565



หนา้ที� 23

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 027700011 นางสาว ซาฟนะห หามะมูซอ หองสอบที่ 23

2 597700006 นางสาว ซาฮีดา ยะโกะ อาคารหอประชุม  หอง รอ.3

3 597700007 นางสาว มูนีเราะห ปูติ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 597700012 นางสาว ซูนีตา วาเลาะแต วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 597700030 นางสาว ซากีเราะ นิแว เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 597700032 นาย อับดุลรอฮีม หวันมะรัตน 027700011

7 597700037 นางสาว มารียะห ดามาลี 597700006 - 597700120

8 597700042 นางสาว หมะลีซา ยามา จํานวน  20  ราย

9 597700043 นางสาว รุสมี กาเดาะ

10 597700044 นางสาว อามีเนาะ ดาวาลี ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

11 597700045 นางสาว สุไรยา สะอาด การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

12 597700091 นางสาว ปทมา ปูเตะ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

13 597700094 นางสาว แวนุรียะห มะดือราวี หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

14 597700099 นาย ฮาฟส ฮาแว ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

15 597700100 นางสาว นัฮดียะห อาเยาะแซ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 597700101 นาย อับดุลเลาะ อาเยาะแซ

17 597700102 นางสาว ดารีซะห หะยีเตะ

18 597700109 นางสาว ซูซานาร ละสุสมา

19 597700119 นางสาว ไมมูเนาะห อุมสะแต

20 597700120 นางสาว นุรราตี อูเซ็ง

กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก อิสลามศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2564
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หนา้ที� 24

ที่ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ

1 597700159 นาย อับดุลเลาะ สามานะอะ หองสอบที่ 24

2 597700163 นางสาว อามีเนาะ ดาราซอ อาคารหอประชุม  หอง รอ.4

3 597700168 นางสาว อาดีลา ดอเลาะ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

4 597700191 นาย อาพันดี มูดอ วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ 2565

5 597700202 นางสาว ฮูซนา ดอเลาะ เลขประจําตัวผูสมัครสอบ

6 597700206 นางสาว ฮารานา กะโด 597700159 - 597700263

7 597700210 นางสาว ฟาดีละห ยามา จํานวน  14 ราย

8 597700233 นางสาว ซัลวา วาเลาะ

9 597700234 นางสาว รอซีดา ตือเงาะ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงหลักฐาน

10 597700235 นาย อิมรอนร ยะมะลี การฉีดวัคซีน และผลการตรวจหาโรคติดเชื้อ

11 597700243 นางสาว นินูรีดา แวหะยี ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธี RT-PCR  

12 597700251 นางสาว อาตีกะ เจะอาแซ หรือชุดตรวจ ATK  ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 

13 597700252 นาย เตาฟด เจะนา ที่มีผูรับรองผลฉบับจริงมาแสดงกอนเขาหองสอบ

14 597700263 นางสาว รอบีอะห ดีสะเอะ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
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