
  

  
 ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จังหวัดปตตานี 

................................................ 

 ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไดดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผู มีสิทธิสอบ ภาค ก ความรู

ความสามารถท่ัวไป และภาค ข มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แลว และเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ไดมีผูติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนอยาง

ตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดชะลอการสอบแขงขันฯ ดังกลาวออกไปกอน นั้น 

 

  บัดนี้ ก.ค.ศ. ไดกําหนดวิธีการดําเนินการบริหารจัดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ตาม         

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๕ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๙๕ ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ป พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดปตตานี รายละเอียด ดังนี้                                                                       

            ๑. รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๔  จํานวน ๓๓ กลุมวิชา รวม ๒,๙๐๖ ราย พรอมสถานท่ีสอบตามบัญชี

รายชื่อแนบทายประกาศนี้                   

  ๒. กําหนดวัน เวลา การสอบ ภาค ก และ ภาค ข     

         ภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)   

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสารท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 

     เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

     เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ทักษะภาษาอังกฤษ 

ความรูและลักษณะการเปนขาราชการท่ีดี 

 

๑๐๐ คะแนน 

  ๕๐ คะแนน 

  ๕๐ คะแนน 

 

 



- ๒ - 

                     ภาค ข มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)   

 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตยท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 

     เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

     เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

มาตรฐานความรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน (วิชาเอก) 

มาตรฐานความรูท่ัวไปในการจัดการเรียนการสอน

ความรอบรูกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

๑๐๐ คะแนน 

  ๗๕ คะแนน 

  ๒๕ คะแนน 

 

  
 ๓. เอกสารท่ีตองนําไปในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบไป

แสดงควบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐ ฉบับจริง ซ่ึงมีรูปถาย และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาท่ีเขาสอบ 

กรณีสมัครทางออนไลน ใหพิมพบัตรประจําตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน พรอมท้ังลงลายมือชื่อใน

บัตรประจําตัวสอบ เพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงตอกรรมการกํากับการสอบ มิฉะนั้น จะมิไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 

 ๔. ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ แนบทายประกาศนี้โดยเครงครัด 

 ๕. ผูเขาสอบตองแตงกายตามขอแนะนําในการปฏิบัติตนของผูเขาสอบ และปฏิบัติตนตาม

มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) แนบทาย

ประกาศนี้โดยเครงครัด 

 ๖. การประกาศรายชื่อผูผาน ภาค ก และ ภาค ข 

                           คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท่ีรับสมัคร จะประกาศรายชื่อผูผาน ภาค ก และ ภาค ข 

เพ่ือมีสิทธิเขารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ แยกตามประเภทวิชา หรือกลุมวิชา 

หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภายในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  

                         ท้ังนี้ ผูสอบแขงขันตองไดคะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ            

จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมิน ภาค ค 

 หากปรากฏ ในการดําเนินการสอบแขงขันมีการทุจริตหรือสอไปในทางไมสุจริต หรือ

ดําเนินการผิดพลาดอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม จะพิจารณาแกไขหรือยกเลิกการสอบแขงขันครั้งนี้ได 
 

                                          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

          (นายภิรมย  จีนธาดา)  

                               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

                                               ประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดปตตานี 



การปฏิบัตตินของผูเขาสอบ 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันท่ี  ๒๐ มกราคม พ.ศ. 2565) 

................................................ 

         1. กอนเวลาเขาหองสอบ 

                    1.1 ตรวจสอบความพรอมของวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสอบ ไดแก ปากกา (หามใชน้ํายาลบคําผิด) 

ดินสอ 2B หรือ 2B ข้ึนไป ยางลบ กบเหลาดินสอ หรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจําตัวสอบ บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีรูปถาย และเลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลัก ใหเรียบรอย 

                      1.2 ตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ ถือเปนหนาท่ีของผูสอบ ท่ีจะตอง

ทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบของตนเอง 

                      1.3 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน กลาวคือ 

                            - สุภาพสตรี (หามสวมเสื้อไมมีแขน) กระโปรง ชุดสุภาพ ไมสวมเสื้อคลุม สวมรองเทาหุมสน 

หรือรองเทารัดสน 

                            - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ชุดสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทา

หุมสน หามสวมเสื้อยืดคอกลม กางเกงยีนส  

                               1.4  ตรวจสอบชื่อและหองสอบของตนเองจากแผนผังหองสอบและท่ีนั่งสอบ และรออยูในบริเวณนั้น  หากหาชื่อ

และหองสอบของตนเองไมพบ ใหรีบติดตอกรรมการกลางประจําสนามสอบ 

                          1.5 ควรไปถึงสนามสอบกอนเวลาสอบ อยางนอย 1 ชั่วโมง เพ่ือเขารับการคัดกรองและหามเขาหอง

สอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการกํากับหองสอบ               

                      1.6 หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการกํากับการสอบ 

 1.7 หากทําบัตรประจําตัวสอบหาย ใหรบีแจงประธานคณะกรรมการกลางประจําสนามสอบ 

เพ่ือขอใบอนุญาตเขาสอบ 

            2. กอนเวลาสอบ 

   2.1 กรรมการกํากับการสอบ จะเชิญผูเขาสอบเขาหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 15  นาที 

                    2.2 หามสวมเสื้อคลุม ถุงเทา และรองเทา และเข็มกลัด เครื่องประดับทุกชนิด นาฬิกา สรอยคอ สรอยขอมือ 

ตางหู เข็มขัด ฯลฯ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด (สนามสอบจะไมรับฝากของมีคาใด ๆ และไมรับผดิชอบในการสูญหาย) 

                    2.3 หามนําตํารา เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพอ่ืนใด กระเปาตาง ๆ รวมท้ังอุปกรณท่ีใชใน

การคํานวณ  โทรศัพทเคลื่อนท่ี  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน วัสดุอุปกรณ          

ท่ีใชในการสอบในขอ 1.1 หากเจาหนาท่ีตรวจพบวาผูใดนําเขามาในหองสอบจะถือวามีเจตนากระทําการทุจริตในการ

สอบและตองยุติการสอบทันที และหากเกิดการสูญหายจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

   2.4 ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบ หรือใบอนุญาตเขาสอบ ไปแสดงควบคูกับบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐฉบับจริง ซ่ึงมีรูปถาย และ

เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาท่ีเขาสอบ กรณีสมัครทางออนไลน ใหพิมพบัตร

ประจําตัวสอบจากระบบการสมัครสอบออนไลน พรอมท้ังลงลายมือชื่อในบัตรประจําตัวสอบ เพ่ือใชเปนหลักฐาน

แสดงตอกรรมการกํากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 

/2.5  ผูเขาสอบ… 
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                 2.5  ผูเขาสอบตองนั่งตามท่ีนั่งสอบท่ีกรรมการกํากับการสอบกําหนดให    

        2.6 นั่งรอดวยอาการสงบเรียบรอยอยางสุภาพชนในขณะท่ีผูเขาสอบ 2 คน ถูกกําหนดใหเปน

ตัวแทนผูเขาสอบรวมตรวจสภาพซองขอสอบ  

         2.7 รับแจกกระดาษคําตอบและขอสอบจากกรรมการกํา กับการสอบ หากได รับ

กระดาษคําตอบท่ีมีรอยยับหรือฉีกขาด ใหรีบแจงกรรมการกํากับการสอบ 

           2.8  หามผูเขาสอบทําขอสอบกอนมีสัญญาณใหลงมือสอบ 

           2.9  เขียนชื่อ – ชื่อสกุล  รหัสเลขประจําตัวผูเขาสอบ และลงลายมือชื่อในปกหนาของขอสอบ

เม่ือไดรับคําแนะนําจากกรรมการกํากับการสอบ 

          2.10 อานขอแนะนํา  คําชี้แจงท่ัวไป และตัวอยางในการตอบท่ีปกหนาและปกหลัง 

          2.11 ใหใชดินสอดํา 2 B หรือ 2 B ข้ึนไป ระบายรหัสประจําตัวสอบ และรหัสวิชาท่ีสอบบน

กระดาษคําตอบ 

       2.12 ตรวจทานการระบายรหัสประจําตัวสอบ และรหัสวิชาสอบใหถูกตองและลงลายมือชื่อ 

ผูเขาสอบ 

       2.13 เชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่ง และขอแนะนําของกรรมการกํากับการสอบโดยเครงครัด 

 

      3.  ในเวลาสอบ 

        3.1  เริ่มเปดขอสอบเม่ือไดรับสัญญาณใหลงมือสอบจากกรรมการกํากับการสอบ 

        3.2  ตรวจสอบจํานวนขอและหนาของขอสอบ ถามีไมครบหรือหนาใดพิมพไมชัดเจน ใหรีบ

แจงกรรมการกํากับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม 

        3.3  เม่ือมีคําสั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอสอบจากกรรมการกํากับการสอบ ใหรีบปฏิบัติตามทันที 

        3.4  ลงมือทําขอสอบโดยปฏิบัติตามคําสั่งและขอแนะนําของกรรมการกํากับการสอบ รวมท้ัง

ระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการสอบ 

        3.5  ในกรณีท่ีตองใชกระดาษทดหรือใชกระดาษรางเคาโครงการตอบ ใหทําในท่ีวางของ

หนากระดาษขอสอบ 

        3.6  เม่ือมีขอสงสัยหรือมีกิจจําเปน หามลุกจากท่ีนั่ง  ใหยกมือข้ึนเพ่ือแจงกรรมการกํากับการสอบ 

        3.7  เม่ืออยูในหองสอบ ขณะสอบ ไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก   เวนแตจะไดรับ

อนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการกํากับการสอบ 

        3.8  ลงลายมือชื่อ และพิมพลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผูเขาสอบ  

        3.9 ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบหรือใบอนุญาตเขาสอบ ไปแสดงควบคูกับบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ ฉบับจริง ซ่ึงมีรูป

ถาย และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาท่ีเขาสอบ กรณีสมัครทางออนไลน ใหพิมพ

บัตรประจําตัวสอบจากระบบการสมัครสอบออนไลน พรอมท้ังลงลายมือชื่อในบัตรประจําตัวสอบ เพ่ือใชเปนหลักฐาน

แสดงตอกรรมการกํากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 

 

/3.10 รับการ… 
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       3.10 รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจําตัวสอบ และการลงลายมือชื่อของผูเขาสอบ                

บนกระดาษคําตอบกอนท่ีกรรมการกํากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการกํากับการสอบบนกระดาษคําตอบ 

           3.11 ผูเขาสอบไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผูใดไปไมทันเวลาท่ีกําหนดให

เริ่มสอบในวิชาใดไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น แตสําหรับการสอบวิชาแรกในภาคเชาของแตละวัน ผูใดเขาสอบ

หลังจากเวลาลงมือสอบแลว 15 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เวนแตมีเหตุความจําเปนใหอยูในดุลยพินิจ

ของประธานคณะกรรมการกลางประจาํสนามสอบ พิจารณาอนุญาต 

                   3.12 หากกระทําการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบวิชาใด ไมวาจะ

กระทําโดยวิธีใดหรือใหบุคคลอ่ืนกระทําการให เม่ือไดสอบสวนแลวพบวาผิดจริงถือวาสอบตก  

       3.13 ระมัดระวังมิใหผูเขาสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกคําตอบของตน 

         3.14 การสงขอสอบใหยกมือข้ึน เพ่ือใหกรรมการกํากับการสอบมาเก็บขอสอบท่ีโตะ 

             3.1๕ ตองนั่งอยูในหองสอบจนหมดเวลาทําขอสอบ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ               

วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเปนการสุดวิสัย จําเปนตองออก

นอกหองสอบ ใหกรรมการกํากับการสอบควบคุมอยางใกลชิด 

                3.1๖ ผูเขาสอบจะไดรับแจงเตือนเรื่องเวลาในระหวางการสอบจากกรรมการกํากับการสอบ    

3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือเวลาผานไปแลวครึ่งหนึ่ง  ครั้งท่ี 2 เม่ือเหลือเวลาอีก 15 นาที กอนหมดเวลาสอบ              

และครั้งสุดทายเม่ือหมดเวลาสอบ 

                 3.1๗  หามนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกนอกหองสอบ 

                 3.1๘  เม่ือหมดเวลาสอบ กรรมการกํากับการสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตองหยุดทันที แตจะ

ออกจากหองสอบไดเม่ือกรรมการกํากับการสอบไดอนุญาตแลว 
 

4. หลังเวลาสอบ 

                 4.1 หากยังมีการสอบวิชาตอไปในวันเดียวกัน ควรพักอยูในบริเวณสนามสอบ หรือไมไกลจาก

สนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ หรือกรรมการกํากับการสอบ แอหรือกรรมการกลางประจําสนาม

สอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 

                         ๔.๒ เม่ือหมดวิชาสอบในวันนั้น  ควรสํารวจรายการสิ่งของท่ีนํามาใหครบกอนกลับท่ีพัก 

 

 

 



 
มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดการสอบขอเขียน ภาค ก ความรู
ความสามารถท่ัวไป ในวันเสารท่ี 5 กุมภาพันธ 2565 และ ภาค ข มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ                
ในวันอาทิตยท่ี 6 กุมภาพันธ 2565 ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผ ูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2564 นั้น 

เพ่ือเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตาม

มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ซ่ึงเปนหนวยจัด
สอบ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว ๕๕๙๕ ลงวันท่ี ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๔  จึงกําหนดมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้ 

   1. ผูเขาสอบทุกคน ตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา  
                     ๒. ผูเขาสอบทุกคน ตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาหองสอบ และหรือ           
ตัวอาคารสอบ  
                     ๓. ผูเขาสอบทุกคนตองลางมือ ณ จุดบริการกอนเขาหองสอบ และหรือตัวอาคารสอบ 
   ๔. ไมอนุญาตใหผูติดตาม หรือผูท่ีไมเก่ียวของกับการสอบ เขาในบริเวณสนามสอบ 
   ๕. ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐานวาไดรับการฉีดวัคซีน และมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ        
ท่ียืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนการเขาสนามสอบ  โดย

วิธี RT-PCR หรือโดยการใชชุดตรวจ ATK และตองดําเนินการตามมาตรการ ฯ โดยเครงครัด หากไมมีจะไมอนุญาต
ใหเขาสอบ 

6. ระหวางพักรอในสนามสอบ ใหผูเขาสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเวนระยะหางทางสังคม 
(Social Distancing) 

7. การเขาหองสอบ และออกจากหองสอบของผูเขาสอบ ใหเหลื่อมเวลากัน ระหวางหองสอบ 
แตละหอง เพ่ือลดการรวมกลุมของผูเขาสอบ  

8. จัดเตรียมสถานท่ีสอบใหผูเขาสอบท่ีเขาขาย “กลุมเสี่ยง” โดยมีการประสานโรงพยาบาลและ 
หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการดูแล และสงตอ 

๙. ประชาสัมพันธใหความรู สรางความเขาใจเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

10. มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของสนามสอบ ใหการ 
ปฏิบัติเปนไปตามมาตรการ อยางเครงครัด 
  1๑. ใหผูเขาสอบท่ีมีบุคคลในครอบครัวท่ีพักอาศัยอยูรวมบานเดียวกัน ท่ีมีประวัติเดินทางกลับหรือ
เดินทางผาน (Transit) มาจากประเทศกลุมเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใหแจงกับ
ทางสนามสอบโดยดวน 
  ๑๒. หามจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสนามสอบ 

 
   



หนาที่ 1

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 320100001 นางสาว บาซีเราะห แบปาซา คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100001 

2 320100002 นาย ฟาฎิล จิใจ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100028

3 320100003 นางสาว ศุภลักษณ คงทอง คณิตศาสตร หองสอบที่ 1 อาคาร 7 ชั้น 3

4 320100004 นางสาว นัสมีย แวดาโอะ คณิตศาสตร หอง 732

5 320100005 นาย อิสรามีน เวาะแม คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

6 320100006 นาง ซารีฮะห สะมะแอ คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

7 320100007 นาย มะยูกี เจะและ คณิตศาสตร

8 320100008 นางสาว นูรฮายาตี วานิ คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

9 320100009 นางสาว ปาดีละ มะลี คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

10 320100010 นาย อิฮซาน นิทอง คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

11 320100011 นาย ซอฟวัท สะนิ คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

12 320100012 นางสาว นูรรียานี ถิระโชติ คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

13 320100013 นางสาว การีมะ สาเหาะ คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

14 320100014 นางสาว มาซีเตาะ ตาเละ คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

15 320100015 นาย อุสมาน มูนะ คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

16 320100017 นางสาว กาญจนา หนูพรหม คณิตศาสตร

17 320100018 นางสาว โรสมีนา อีซอ คณิตศาสตร

18 320100021 นางสาว คอลีเยาะ เจะหะมะ คณิตศาสตร

19 320100022 นางสาว สาปยะ ดอนิ คณิตศาสตร

20 320100023 นางสาว อามีเนาะ อาลี คณิตศาสตร

21 320100024 นางสาว ซานีตา หลีหมัด คณิตศาสตร

22 320100025 นางสาว กามีละห จิใจ คณิตศาสตร

23 320100026 นางสาว นูรีนา ดอเลาะ คณิตศาสตร

24 320100027 นาย อิบรอเฮม สาแมแว คณิตศาสตร

25 320100028 นางสาว รอมละ ยูโซะ คณิตศาสตร

สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล



หนาที่ 2

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

26 320100029 นาย นิอัลอะมีน ลาเตะ คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100029 

27 320100030 นางสาว นูรูลฮูดา ตุแวมุ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100056

28 320100031 นางสาว นูรา หะยีเจะแล คณิตศาสตร หองสอบที่ 2 อาคาร 7 ชั้น 3

29 320100032 นางสาว ชนกพร บุญผลึก คณิตศาสตร หอง 734

30 320100033 นางสาว หัสนา สุเด็น คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

31 320100034 นางสาว ดานียา เวาะเละ คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

32 320100035 นางสาว นิภาวี นิแว คณิตศาสตร

33 320100037 นางสาว ฟรดาวน สาแม คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

34 320100038 นางสาว รอฮานี กาซอ คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

35 320100039 นาย วันอุรมัร คงพิน คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

36 320100040 นางสาว นาซีบะ สาและ คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

37 320100041 นางสาว สุรีณี แชแมง คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

38 320100042 วาที่รอยตรี มุสลีมิน อีแต คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

39 320100043 นางสาว ฮานานี มุเสะ คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

40 320100044 นาย เสะมะอูเซ็ง เสะอุเซ็ง คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

41 320100046 นาง สุไรดา ดือราโอะ คณิตศาสตร

42 320100047 นางสาว นูรีดา อาแซ คณิตศาสตร

43 320100048 นางสาว ฮัซละมีย อีแต คณิตศาสตร

44 320100049 นาย สรายุทธ นวลแกว คณิตศาสตร

45 320100050 นาย อับดุลรอหมัน กอตอ คณิตศาสตร

46 320100052 นางสาว สัลวา อาแวบือซา คณิตศาสตร

47 320100053 นางสาว รุสมี แวเย็ง คณิตศาสตร

48 320100054 นางสาว นูรฮานีฟาร ดาโอะเงาะ คณิตศาสตร

49 320100055 นางสาว นูรฮายาตีย แวบือราเฮง คณิตศาสตร

50 320100056 นางสาว อิบฏีซาม หะยีเจะนะ คณิตศาสตร



หนาที่ 3

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

51 320100057 นางสาว ซัมซียะห กอฮิง คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100057 

52 320100058 นางสาว อาอีซะห มามะ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100081

53 320100059 นางสาว นุรฮูดา เจะมะ คณิตศาสตร หองสอบที่ 3 อาคาร 7 ชั้น 3

54 320100060 นาย ยุทธนา สาอิ คณิตศาสตร หอง 735

55 320100061 นางสาว กาญจนา เจะหนุ คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

56 320100062 นางสาว มาสนา อาแว คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

57 320100063 นางสาว ซูไรนี มี คณิตศาสตร

58 320100064 นางสาว นฤมล ดลแลหมัน คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

59 320100065 นางสาว นูรอัยนีย เจะปูเตะ คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

60 320100066 นางสาว แวฟารีดะห แวดาโอะ คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

61 320100067 นางสาว สีตีฮาวอ ปูเตะ คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

62 320100068 นางสาว อาตีกะฮ เจะแว คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

63 320100069 นาย อาดือนัน อาแว คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

64 320100070 นางสาว ไอมี เจะหลง คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

65 320100071 นางสาว นิซารีนา ยูนุ คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

66 320100072 นางสาว ฟตฮียะห เจะและ คณิตศาสตร

67 320100073 นางสาว สารอ บาฮอ คณิตศาสตร

68 320100074 นางสาว ปาตีเมาะ ซานาอารปอ คณิตศาสตร

69 320100075 นางสาว ซาฮีดา มะมิง คณิตศาสตร

70 320100076 นางสาว มาสีเตาะ ยะยอ คณิตศาสตร

71 320100077 นาย อัสมิง บาเหะ คณิตศาสตร

72 320100078 นางสาว อามีเนาะ ดาโอะ คณิตศาสตร

73 320100079 นางสาว ฟาซียะห เจะเละ คณิตศาสตร

74 320100080 นางสาว ซูไรดา เพชรเบ็ญวาฮับ คณิตศาสตร

75 320100081 นาย อับดุลการีม ระเอะ คณิตศาสตร



หนาที่ 4

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

76 320100082 นางสาว สารีปะห วาเด็ง คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100082 

77 320100083 นางสาว พาตือมา อูเซ็ง คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100110

78 320100084 นางสาว ฮานาดีห ดูมีแด คณิตศาสตร หองสอบที่ 4 อาคาร 7 ชั้น 3

79 320100086 นาง เจะรอฮีหมะ สะแม คณิตศาสตร หอง 736

80 320100087 นางสาว นูรฮาณี กอเส็ม คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

81 320100088 นาย ศุกรีย แวสะแลแม คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

82 320100089 นางสาว นุสรา สุขพุม คณิตศาสตร

83 320100090 นางสาว มารียัม มะประสิทธิ์ คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

84 320100091 นาย ซาการียา มูซอแล คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

85 320100092 นางสาว รุสรีนา ดูเซ็ง คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

86 320100095 นางสาว ฮานีน ดิง คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

87 320100096 นาย อานัส เบ็ญฮาวัน คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

88 320100097 นางสาว นูรีฮะห กรือซง คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

89 320100098 นางสาว ฟูซัยหมะ ราแดง คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

90 320100099 นางสาว ซาลมา สามะ คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

91 320100101 นาย หมัดอาลาวี แวดราแม คณิตศาสตร

92 320100102 นางสาว อาแอเซาะ สูแว คณิตศาสตร

93 320100103 นางสาว นูรียะ จารง คณิตศาสตร

94 320100104 นางสาว อีมาน แบฆอ คณิตศาสตร

95 320100105 นางสาว รูวัยดา เจะแต คณิตศาสตร

96 320100106 นางสาว กูนูรรีนา กูและ คณิตศาสตร

97 320100107 นางสาว ฟาดีละห แวหามะ คณิตศาสตร

98 320100108 นางสาว ซูไวบะ ยะโกะ คณิตศาสตร

99 320100109 นางสาว พาตีเมาะ กาเจ คณิตศาสตร

100 320100110 นางสาว ซาบารียะห สะอิ คณิตศาสตร



หนาที่ 5

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

101 320100111 นางสาว นูรฮายาตี เด็ง คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100111 

102 320100112 นางสาว อาซูรา ลาเตะ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100136

103 320100113 นางสาว ลาตีพะ มะแซ คณิตศาสตร หองสอบที่ 5 อาคาร 7 ชั้น 4

104 320100114 นาย อิลยัส แวยะโกะ คณิตศาสตร หอง 741

105 320100115 นางสาว อัมนะฮ กาซาเด็ง คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

106 320100116 นางสาว วรรณี แวเด็ง คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

107 320100118 นางสาว แวแยนะ ประดู คณิตศาสตร

108 320100119 นางสาว รอสนะห ประดู คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

109 320100120 นางสาว รอกีเยาะ เจะดาโอะ คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

110 320100121 นางสาว แวสูรีนา บือแน คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

111 320100122 นางสาว นินัสรา นิแว คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

112 320100123 นางสาว ซานีตา ลาเตะ คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

113 320100124 นาง มารียานี แวนาแซ คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

114 320100125 นางสาว ฟารินทร ดาหุ คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

115 320100126 นาย มูฮัมหมัด สุหลง คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

116 320100127 นางสาว สุรีญานี เจะหลง คณิตศาสตร

117 320100128 นางสาว รอยมีย กาซิม คณิตศาสตร

118 320100129 นางสาว นากียะ เด็ง คณิตศาสตร

119 320100130 นาง อัสมาอ ปตตนบุตร คณิตศาสตร

120 320100131 นางสาว นัสรีหยะ หมูเก็ม คณิตศาสตร

121 320100132 นางสาว อานิสรียา แวสาเราะ คณิตศาสตร

122 320100133 นางสาว อาอีดะ วาจิ คณิตศาสตร

123 320100134 นางสาว ซาวาตี ดอเลาะ คณิตศาสตร

124 320100135 นางสาว มัรยัม บือซา คณิตศาสตร

125 320100136 นางสาว อารีนี มะลี คณิตศาสตร



หนาที่ 6

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ
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ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564
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สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

126 320100138 นางสาว มาเรียม อาแย คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100138 

127 320100139 นางสาว ตวนอาซีซะห จูนิ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100170

128 320100141 นางสาว รุสนานี กาเร็ง คณิตศาสตร หองสอบที่ 6 อาคาร 7 ชั้น 4

129 320100143 นางสาว สุไบดา ดอเลาะ คณิตศาสตร หอง 742

130 320100144 นางสาว อานีรา มะสาและ คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

131 320100146 นางสาว สุไวบะ เจะโด คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

132 320100147 นางสาว อัสมะห สะอะ คณิตศาสตร

133 320100148 นางสาว สากีหยะ ยะโงะ คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

134 320100149 นางสาว อามีลา อารง คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

135 320100150 นางสาว นูรอากีลา วาโตะมะ คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

136 320100151 นางสาว ปาตีเมาะห ลือบานะ คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

137 320100153 นางสาว ฮูดา อาแว อาแว คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

138 320100155 นางสาว อามีเนาะ ลาเตะ คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

139 320100156 นางสาว ฮาฟดะ จังแดหวา คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

140 320100157 นางสาว ขวัญภิรมณ ศรีทวี คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

141 320100158 นางสาว ฟาตีมะห จะปะกิยา คณิตศาสตร

142 320100159 นาย วรนาถ มณีประวัติ คณิตศาสตร

143 320100160 นางสาว ฮุสนา อิสอ คณิตศาสตร

144 320100161 นางสาว สูไฮนี สาและ คณิตศาสตร

145 320100162 นางสาว นุรฮาณีซะ เจะอุมา คณิตศาสตร

146 320100165 นางสาว รุสดา สาแม คณิตศาสตร

147 320100166 นางสาว แวซูไกนะ ดอเลาะ คณิตศาสตร

148 320100167 นางสาว มารียัม เจะกาเดร คณิตศาสตร

149 320100169 นางสาว แวนุไลลา บรรณารักษ คณิตศาสตร

150 320100170 นางสาว อาดีละห มะยีแต คณิตศาสตร
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

151 320100171 นางสาว อัสมะ มะรอแม คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100171 

152 320100172 นางสาว ฟารีดะห อุมา คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100206

153 320100174 นาย อารฟต ดือราแม คณิตศาสตร หองสอบที่ 7 อาคาร 7 ชั้น 4

154 320100180 นางสาว รอฮานี มะแอ คณิตศาสตร หอง 743

155 320100182 นาย อัสมาน นิมะ คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

156 320100183 นางสาว รูซมานี อาลี คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

157 320100184 นางสาว อานีซะ ซูและ คณิตศาสตร

158 320100185 นางสาว ซารีนา เจะบู คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

159 320100186 นางสาว ฟตรี เจะเลาะ คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

160 320100187 นางสาว อาลา สาเระ คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

161 320100188 นางสาว ยามีละ สะแลแม คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

162 320100189 นางสาว ซูรัยบัส แวบือราเฮ็ง คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

163 320100190 นางสาว ฮานาน ดือราเซะ คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

164 320100191 นางสาว มาลินี มะหะมิด คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

165 320100192 นางสาว ยูไนนะห สะอะ คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

166 320100193 นางสาว นีฮาซนรรถ หะยีนิมะ คณิตศาสตร

167 320100194 นางสาว นาซีฮะห สะดอ คณิตศาสตร

168 320100195 นางสาว กมลมาลย ออนแกว คณิตศาสตร

169 320100196 นางสาว คอลีเยาะ วานิ คณิตศาสตร

170 320100197 นาย อับดุลเลาะ อูเซ็ง คณิตศาสตร

171 320100198 นางสาว รุสนีย จาหลง คณิตศาสตร

172 320100199 นางสาว พาดีละ อิมามุ คณิตศาสตร

173 320100203 นางสาว ยารียะห นิทอง คณิตศาสตร

174 320100205 นางสาว นูรียะห เวาะหะ คณิตศาสตร

175 320100206 นางสาว เดียรนา บือโดลาเตะ คณิตศาสตร
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176 320100207 นางสาว สําสีหยะ หะยีสะอิ คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100207 

177 320100209 นางสาว ซูรีฮาน มะแซ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100239

178 320100211 นางสาว นุรไอนี กาซอ คณิตศาสตร หองสอบที่ 8 อาคาร 7 ชั้น 4

179 320100215 นางสาว ฮามีดะห ซอเหาะ คณิตศาสตร หอง 744

180 320100216 นางสาว มารียัม มะแซ คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

181 320100217 นางสาว สุไฮลา มะ คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

182 320100218 นางสาว ตูแวคอลีเยาะ ดาจูดา คณิตศาสตร

183 320100219 นางสาว อาธิตญา เจะเตะ คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

184 320100220 นาย มูฮําหมัดรุสดี ปูเตะ คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

185 320100221 นางสาว รอซีดะห ประดู คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

186 320100222 นางสาว ซากีนา สาเหาะ คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

187 320100223 นาย มะรอเซะ เจะเส็น คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

188 320100224 นางสาว เจะนูรมา เจะเตะ คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

189 320100225 นางสาว โนรีฮัน รักษปราชญ คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

190 320100226 นาย ซาการียา เจะแอ คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

191 320100228 นางสาว สุไฮนี มะลี คณิตศาสตร

192 320100230 นางสาว อานีซา มะลี คณิตศาสตร

193 320100232 นางสาว อาอีซะฮ แวอุเซ็ง คณิตศาสตร

194 320100233 นางสาว รูนีตอ สาแม คณิตศาสตร

195 320100234 นางสาว มาสิเตาะฮ โวะ คณิตศาสตร

196 320100235 นางสาว สุรดา สุรพงษ คณิตศาสตร

197 320100236 นางสาว ฟารีดะ มะแซ คณิตศาสตร

198 320100237 นางสาว ซัลมี บือราเฮง คณิตศาสตร

199 320100238 นางสาว กูสุมา นาเปาะ คณิตศาสตร

200 320100239 นางสาว ฮัสมะห แวอุเซ็ง คณิตศาสตร
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201 320100240 นางสาว ฮายาตี เจะเฮง คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 320100240 

202 320100241 นางสาว ฮาลีเมาะ สามะ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 320100257

203 320100242 นางสาว กุลวดี คงสมบูรณ คณิตศาสตร หองสอบที่ 9 อาคาร 7 ชั้น 4

204 320100244 นาย โยฮัน กีลีมอ คณิตศาสตร หอง 745

205 320100247 นางสาว นูรีซัน อิสัน คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

206 320100248 นางสาว รูสมาวานา ดอเลาะ คณิตศาสตร จังหวัดปตตานี 

207 320100250 นางสาว อายูนี ซอ คณิตศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

208 320100251 นาย ซัยพูลเลาะ บือราเฮง คณิตศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

209 320100252 นางสาว ฮามีดะห มะมิง คณิตศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

210 320100253 นางสาว อารียา มูซอ คณิตศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

211 320100254 นางสาว รุสดา มะแซ คณิตศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

212 320100255 นางสาว นูรีซัน ดอคอ คณิตศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

213 320100256 นาย อารีฟ สาและ คณิตศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

214 320100257 นางสาว ฮานีซะห ดือราเซะ คณิตศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

215 320200001 นางสาว อามีเนาะ กูแม ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200001 

216 320200002 นางสาว สุรัฏิ์ดาห สหสันติวรกุล ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200012

217 320200003 นางสาว อัฟซา อาแด ภาษาไทย หองสอบที่ 9 อาคาร 7 ชั้น 4

218 320200004 นางสาว อาซีเยาะ สะมะแอ ภาษาไทย หอง 745

219 320200005 นางสาว โซเฟย ดามะ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

220 320200007 นางสาว กอรีเจาะ ลีเด็ง ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

221 320200008 นางสาว นาดียะ สะริเตะ ภาษาไทย

222 320200009 นางสาว สิริลักษณ สมบูรณแกว ภาษาไทย

223 320200010 นางสาว นูฟารา สะมาแอ ภาษาไทย

224 320200011 นางสาว ริฟฮาน มะกะ ภาษาไทย

225 320200012 นาย ธนภัทร เทพเสาร ภาษาไทย
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(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

226 320200013 นางสาว บัสมะห แรแค ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200013 

227 320200014 นางสาว ซานิตา กาเดร ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200040

228 320200015 นางสาว ตวนฮุสนี ลาดอ ภาษาไทย หองสอบที่ 10 อาคาร 7 ชั้น 4

229 320200016 นาย มะรอวี เจะอุมา ภาษาไทย หอง 746

230 320200017 นางสาว วลัยภรณ คชเลิศ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

231 320200018 นางสาว ปตตามา ฮะ ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

232 320200019 นางสาว อัสมาอ หะยีอาแว ภาษาไทย

233 320200020 นางสาว ซุลฟา อับดุลมายิส ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

234 320200021 นางสาว ปาลิตา ดือรามะ ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

235 320200022 นางสาว อาอีซะห หะยีอาแซ ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

236 320200023 นางสาว นูรีดา อิเฮง ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

237 320200026 นางสาว สุภาพร ไชยสงคราม ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

238 320200027 นาง สุกายานะห แวสมาแห ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

239 320200028 นางสาว รุสนา กะลูแป ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

240 320200030 นาย ฮีซาม แกมะ ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

241 320200031 นางสาว รอดียะห มืองาฉา ภาษาไทย

242 320200032 นางสาว แวซาปยะห หยีกาเร็ม ภาษาไทย

243 320200033 นาย สุวิทย แดงนุย ภาษาไทย

244 320200034 นางสาว พาตีเมาะ เวาะแล ภาษาไทย

245 320200035 นาย ฟุรกอน มาหามะ ภาษาไทย

246 320200036 นางสาว ฟตตรีญา วานิ ภาษาไทย

247 320200037 นางสาว สุนิตา มะดีเยาะ ภาษาไทย

248 320200038 นางสาว นูรียะห กูจิ ภาษาไทย

249 320200039 นางสาว อลิสา ดอเลาะ ภาษาไทย

250 320200040 นาง ซารีฮาน เปาะมะ ภาษาไทย



หนาที่ 11

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

251 320200041 นางสาว สุไฮลา สะเตาะ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200041 

252 320200042 นางสาว ประพิมพร ขาวผอง ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200068

253 320200043 นางสาว ซามีเราะห สะมาโร ภาษาไทย หองสอบที่ 11 อาคาร 7 ชั้น 4

254 320200044 นางสาว นูรไอณีย บินกอเตาะ ภาษาไทย หอง 747

255 320200045 นางสาว นัสรีนีย จะจา ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

256 320200046 นางสาว นาสือรี เจะเยะ ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

257 320200047 นางสาว นูรฮัยนี นิแว ภาษาไทย

258 320200049 นางสาว ฟฏลินา สาเมาะ ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

259 320200050 นางสาว วนิดา ปลองแกว ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

260 320200051 นางสาว ยูรัยณี ยูโซะ ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

261 320200052 นาย อนุวาร แวอุเซ็ง ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

262 320200053 นางสาว ยาวาเห การีนา ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

263 320200054 นางสาว จุรี แกวเอียด ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

264 320200055 นางสาว นูรฮูดา เจะอามะ ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

265 320200056 นางสาว มูรณี อุมา ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

266 320200057 นาย ไซดี บากา ภาษาไทย

267 320200060 นางสาว ฟารีดา ลาเตะ ภาษาไทย

268 320200061 นางสาว ฮามีดะห โตะ ภาษาไทย

269 320200062 นางสาว ศอฟยะห แวหามะ ภาษาไทย

270 320200063 นางสาว ลาตีปะห ซือกือรอง ภาษาไทย

271 320200064 นางสาว การีมา แม็ง ภาษาไทย

272 320200065 นางสาว นูรฮาฟซัน แกแซแอ ภาษาไทย

273 320200066 นางสาว ฮามีเนาะ มะแซ ภาษาไทย

274 320200067 นางสาว นุรยานี บาโอะ ภาษาไทย

275 320200068 นางสาว นูรีซา มะลี ภาษาไทย



หนาที่ 12

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

276 320200069 นางสาว รุสฮานา แม ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200069 

277 320200070 นางสาว รุฟฟาอีซา หะมะ ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200093

278 320200071 นางสาว ฮารีนา อาแซ ภาษาไทย หองสอบที่ 12 อาคาร 7 ชั้น 5

279 320200072 นางสาว อารีนา ยะละมะ ภาษาไทย หอง 751

280 320200073 นางสาว นูรียะ หะยีสะอุ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

281 320200074 นางสาว ฟาดีละห แวมามะ ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

282 320200075 นาง อิลฮัม สาแม็ง ภาษาไทย

283 320200076 นางสาว นุรฮายาตี สมาเฮาะ ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

284 320200077 นางสาว รอฮานา ยูโซะ ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

285 320200078 นางสาว รุสนีย สาเมาะ ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

286 320200079 นางสาว ยูรี มาฮะ ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

287 320200080 นางสาว สีตีอามีเนาะห เซ็งสะ ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

288 320200081 นางสาว นาเดียร เจะมะ ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

289 320200082 นางสาว ดวงกมล แวเด็ง ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

290 320200083 นางสาว กิตติญา มณีรัตน ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

291 320200084 นางสาว นูรียะห ดอเลาะ ภาษาไทย

292 320200085 นาย อาดินัน มิง ภาษาไทย

293 320200086 นางสาว ซากียะห ดาโอะ ภาษาไทย

294 320200087 นางสาว อามีนะห ดะเล็ง ภาษาไทย

295 320200088 นางสาว ซาอีดะห วาเตะ ภาษาไทย

296 320200089 นางสาว วันฟาติมาร อาแว ภาษาไทย

297 320200090 นาง อารีฟา มูเนาะ ภาษาไทย

298 320200091 วาที่รอยโท ภาวัต แตงผึ่งผาย ภาษาไทย

299 320200092 นางสาว นุรฮายาตี บือซา ภาษาไทย

300 320200093 นางสาว นูรียะห อาแซ ภาษาไทย



หนาที่ 13

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

301 320200094 นางสาว ปานวรี จันทรสีสุข ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200094 

302 320200095 นาย อันวาร อามิง ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200119

303 320200096 นางสาว ดารียา สะแลแม ภาษาไทย หองสอบที่ 13 อาคาร 7 ชั้น 5

304 320200097 นางสาว มาตีฮะห แวหะมะ ภาษาไทย หอง 752

305 320200098 นางสาว ฮาซียะห แวกือจิ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

306 320200099 นางสาว นูรอายนี ยูโซะ ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

307 320200100 นางสาว แอเสาะ เจะเละ ภาษาไทย

308 320200101 นางสาว รอสีดะ ดามาดา ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

309 320200102 นางสาว นูรูลจันนะห เจะดอเลาะ ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

310 320200103 นางสาว พาอีซะห เจะแม ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

311 320200104 นางสาว รุสฎา ซีบะ ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

312 320200105 นางสาว นูรมี สาและ ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

313 320200106 นางสาว รอฮานี มะเตะ ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

314 320200107 นางสาว ฟรดาวส ตะโละมีแย ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

315 320200108 นางสาว นูรีซัน มะหะดุง ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

316 320200109 นางสาว อานีซะ อาแว ภาษาไทย

317 320200111 นางสาว ฝาเตน แวนาแซ ภาษาไทย

318 320200112 นางสาว รีซาร เปาะสะอุ ภาษาไทย

319 320200113 นางสาว นูอัยนี ดาราแม ภาษาไทย

320 320200114 นางสาว สุพรรณี มะแซ ภาษาไทย

321 320200115 นางสาว ภัคสุดา บุญแนบ ภาษาไทย

322 320200116 นางสาว ยัสมีน เจะเล็ง ภาษาไทย

323 320200117 นางสาว นูรไอนี แวดือราแม ภาษาไทย

324 320200118 นางสาว ฮีดายะห เจะโซะ ภาษาไทย

325 320200119 นางสาว อัสมะ ดะแซ ภาษาไทย



หนาที่ 14

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

326 320200120 นาย ดลนิยา ลีโด ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200120 

327 320200121 นางสาว อาฟฟะ สะมิ ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200146

328 320200122 นางสาว นริศรา สาและ ภาษาไทย หองสอบที่ 14 อาคาร 7 ชั้น 5

329 320200124 นางสาว นูรียะห แวจิ ภาษาไทย หอง 753

330 320200125 นางสาว ซารีนี มาแย ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

331 320200126 นางสาว กูหาสนะห กูเมาะ ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

332 320200127 นางสาว อามีเนาะ กาเซะ ภาษาไทย

333 320200128 นางสาว มัสนี มาแจ ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

334 320200129 นางสาว ฟาซีละห หะยีหมะ ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

335 320200130 นางสาว สรารัตน จันทรชูเพชร ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

336 320200131 นางสาว ศุภศจี ณ สงคราม ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

337 320200132 นางสาว อามีเนาะ บากา ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

338 320200133 นางสาว ฮายาตี ดือราโอะ ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

339 320200134 นางสาว นาเดีย เจะสะตํา ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

340 320200135 นางสาว กัสมีนี เจะมะ ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

341 320200136 นางสาว โซเฟย อาลี ภาษาไทย

342 320200138 นางสาว กูซูวัยดะห มูดอ ภาษาไทย

343 320200139 นางสาว กุลพิมพ กัลยาภิรักษ ภาษาไทย

344 320200140 นางสาว รอกีเยาะ ลอเด็ง ภาษาไทย

345 320200141 นางสาว แวเซาดะห มามะ ภาษาไทย

346 320200142 นางสาว ไอนี ดอนิ ภาษาไทย

347 320200143 นางสาว ฮานีซะห เจะอุบง ภาษาไทย

348 320200144 นางสาว มาสือกะห กาโนะ ภาษาไทย

349 320200145 นางสาว นุรซากีลา ยามา ภาษาไทย

350 320200146 นางสาว มารียานี นูเดาะ ภาษาไทย



หนาที่ 15

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

351 320200147 นาง ทัศณีย สาแม ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200147 

352 320200148 นางสาว อาซียะ สะแลแม ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200178

353 320200149 นางสาว ซุลมาลียะห เจะหลง ภาษาไทย หองสอบที่ 15 อาคาร 7 ชั้น 5

354 320200150 นางสาว ณาดาร มะมิง ภาษาไทย หอง 754

355 320200151 นางสาว อานีซะ ยูโซะ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

356 320200152 นางสาว มุสรีฟาย ลูหะมะ ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

357 320200154 นางสาว นุรดาเนียร สาเล็ง ภาษาไทย

358 320200155 นางสาว ฟาตีเมาะ เจะเอาะ ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

359 320200156 นางสาว รูซีตา บินสาอิ ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

360 320200157 นางสาว นัชญีวา โสะประจิน ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

361 320200159 นางสาว นูรียะ เจาะบองอ ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

362 320200160 นางสาว ฮูไดบะ มะสัน ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

363 320200161 นาย ฟารฮัม มะละเเซ ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

364 320200162 นาง แวฟายีหยะ สะแม ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

365 320200163 นาย เอฟเฟนดี้ หวังหมัด ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

366 320200164 นางสาว สุไรดา เละดุวี ภาษาไทย

367 320200165 นางสาว วันนัจมีย แวสมาย ภาษาไทย

368 320200167 นางสาว ฟาตีมะ อาบะ ภาษาไทย

369 320200169 นาง จันทรจิรา หวังดํา ภาษาไทย

370 320200171 นางสาว ซัซวานี ดือราแม ภาษาไทย

371 320200174 นางสาว ซูมัยยะห เล็งสือนิ ภาษาไทย

372 320200175 นาง ซามีฮะ ลอเด็ง ภาษาไทย

373 320200176 นางสาว นัสวา ดอเลาะ ภาษาไทย

374 320200177 นางสาว รุกัยนี แมะดง ภาษาไทย

375 320200178 นางสาว ฮับเซาะห บูละ ภาษาไทย



หนาที่ 16

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564
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สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

376 320200179 นางสาว สามีเราะ อาแด ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200179 

377 320200180 นางสาว ไซนับ ดาระดิง ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200205

378 320200181 นาย ซาวารี หวังหมัด ภาษาไทย หองสอบที่ 16 อาคาร 7 ชั้น 5

379 320200182 นางสาว สุรีตา ยะโกะ ภาษาไทย หอง 755

380 320200183 นางสาว แวเยาะห มายิ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

381 320200184 นางสาว อันนีซาร ยูโซะ ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

382 320200185 นาง อังคณา มะแซ ภาษาไทย

383 320200186 นาย อับดุลเลาะ โตะตาหยง ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

384 320200187 นางสาว รอฮานิ่ง สะดียามู ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

385 320200188 นางสาว อามีเนาะ มะแซ ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

386 320200189 นางสาว ฮูซัยฟะฮ เจะกาเดร ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

387 320200190 นางสาว นูรฟาตีฮะห มะระฮาแม ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

388 320200191 นาง ยูไรดา เจะอุบง ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

389 320200192 นางสาว กษมา สุรสิทธิ์ ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

390 320200193 นางสาว ซูไมยะ อาบู ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

391 320200195 นาง รอซีลา เจะสะแม ภาษาไทย

392 320200196 นางสาว นูรีซัน สารีมิง ภาษาไทย

393 320200197 นางสาว ฟาตีมะ สาแม ภาษาไทย

394 320200198 นางสาว นูรอิลฮาม มะแซ ภาษาไทย

395 320200199 นางสาว สูไฮลา วาจิ ภาษาไทย

396 320200200 นางสาว นูรีดา สาแล ภาษาไทย

397 320200201 นางสาว ฟาติมา วาจิ ภาษาไทย

398 320200202 นางสาว แวซูนิดา เจะเลาะ ภาษาไทย

399 320200204 นางสาว อัยนี แวดาแม ภาษาไทย

400 320200205 นางสาว มูนีเราะห เจะตู ภาษาไทย



หนาที่ 17

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

401 320200206 นางสาว อามีเนาะ หะยียูโซะ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 320200206

402 320200207 นาย นิอาแซ ดามะ ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวสอบ 320200228

403 320200208 นางสาว ภัสธารียา เบ็ญหีม ภาษาไทย หองสอบที่ 17 อาคาร 7 ชั้น 5

404 320200209 นางสาว ซัลวานี อีแต ภาษาไทย หอง 756

405 320200210 นางสาว อามีหดะ เซ็ง ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

406 320200212 วาที่ ร.ต. มะซอพี เจะมะ ภาษาไทย จังหวัดปตตานี 

407 320200213 นางสาว รุสมีนี มามุ ภาษาไทย

408 320200214 นาง วีรายา สิบู ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

409 320200216 นาง ฟาตีฮะห มะดือเระ ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

410 320200217 นางสาว รอบียะ หมัดโซะ ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

411 320200218 นาง ยุวรัตน หนูชัยแกว ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

412 320200219 นางสาว รอฮานา แวหะยี ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

413 320200220 นาง อานีตา ซีนา ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

414 320200221 นางสาว รอฮานา อาบะ ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

415 320200222 นางสาว การีหมะ เจะมะ ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

416 320200223 นางสาว ฟาดีละห มามะ ภาษาไทย

417 320200224 นางสาว ดีลยานา ยูโซะ ภาษาไทย

418 320200225 นางสาว ฟรดา เจะและ ภาษาไทย

419 320200226 นาง สาลีเยาะ นิมา ภาษาไทย

420 320200227 นางสาว ซีตีอัยเซาะ ซียง ภาษาไทย

421 320200228 นางสาว มารียานา อูเซ็ง ภาษาไทย

422 323200003 นาย ฉัตรชัย ฉิมประสิทธิ์ นาฏศิลป เลขประจําตัวสอบ 323200003

423 323200004 นาย เฉลิมเกียรติ แปนเสง นาฏศิลป ถึงเลขประจําตัวสอบ 322200007

424 323200006 นาย ณฎา ทองชุม นาฏศิลป หองสอบที่ 17 อาคาร 7 ชั้น 5

425 323200007 นางสาว สมใจ เจริญผล นาฏศิลป หอง 756



หนาที่ 18
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หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

426 321400003 นางสาว อานีตา มุนะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400003

427 321400004 นางสาว ซาณีซา ดอมา วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400033

428 321400005 นาง นิซัลมา เวาะเซ็ง วิทยาศาสตร หองสอบที่ 18 อาคาร 8 ชั้น 2

429 321400006 นางสาว ฮานีซา ยามา วิทยาศาสตร หอง 821

430 321400007 นางสาว นูรีซา เจะแต วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

431 321400009 นางสาว อาลามีน แยนะ วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

432 321400011 นางสาว อามีเนาะ ลูมะ วิทยาศาสตร

433 321400012 นางสาว สอพีหยะ อาแวบือซา วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

434 321400013 นางสาว ซารีปะห ปูแทน วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

435 321400014 นางสาว รูซีตา หะยีอับดุลเลาะ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

436 321400015 นางสาว มาริแย มะแซ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

437 321400016 นาง ซาฟนา ใบหมัด วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

438 321400017 นาง อาฟาพ ตวนจอหลง วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

439 321400018 นางสาว สารินนา ฮัสบุลเลาะฮ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

440 321400019 นางสาว แวรอกีเยาะ บาเน็ง วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

441 321400020 นางสาว ฮัมดียะ บาราหาแม วิทยาศาสตร

442 321400021 นางสาว ฮาสือนะ แบเฮง วิทยาศาสตร

443 321400022 นางสาว ซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ วิทยาศาสตร

444 321400026 นางสาว สูไลลา ดาราแม็ง วิทยาศาสตร

445 321400027 นางสาว มาฟูเสาะ ขาเดร วิทยาศาสตร

446 321400029 นางสาว ตักวา สะอีด วิทยาศาสตร

447 321400030 นาง ตวนดา เนียมนํา วิทยาศาสตร

448 321400031 นางสาว มูนีเราะห เจะโด วิทยาศาสตร

449 321400032 นางสาว สาลินี บอเถาะ วิทยาศาสตร

450 321400033 นางสาว ตอฮีเราะ สันบากอ วิทยาศาสตร



หนาที่ 19

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

451 321400034 นางสาว รุซนีย อาลี วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400034

452 321400035 นางสาว นูรยานี ซือรี วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400078

453 321400037 นาง รอซานี สาและ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 19 อาคาร 8 ชั้น 2

454 321400038 นาย อาหลีม หมูห่ําหมัด วิทยาศาสตร หอง 822

455 321400039 นางสาว รุสดา มะกะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

456 321400040 นางสาว นิฮารีนา นิเดรหะ วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

457 321400044 นางสาว คอรีเยาะ อับดุลฮานิง วิทยาศาสตร

458 321400046 นางสาว รอมละ โตะหลง วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

459 321400047 นางสาว นิรูซีลา หะมะ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

460 321400049 นางสาว รุสมียา อาลี วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

461 321400050 นางสาว อาอีสะห ราแดง วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

462 321400052 นางสาว นูยีลา ยามา วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

463 321400053 นางสาว อลิษา ลาเด็ง วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

464 321400056 นาย อับดุลเลาะ มะลี วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

465 321400059 นาย รุสลัน เจะซู วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

466 321400062 นางสาว เจะรูฮานี สาและมะ วิทยาศาสตร

467 321400063 นาย ซะอารี สาอิ วิทยาศาสตร

468 321400064 นางสาว ฟาดีละห รอเย็ง วิทยาศาสตร

469 321400066 นางสาว สุไหลา ยูโซะ วิทยาศาสตร

470 321400070 นางสาว นูรอีมาน มุเสะ วิทยาศาสตร

471 321400071 นางสาว นารีมาลย โตะเจะ วิทยาศาสตร

472 321400074 นางสาว อัฟรออ จะปะกิยา วิทยาศาสตร

473 321400075 นางสาว นูรไอนี สะมะแอ วิทยาศาสตร

474 321400076 นางสาว นารีมาน ดอเลาะ วิทยาศาสตร

475 321400078 นางสาว สุพยานี มายอ วิทยาศาสตร



หนาที่ 20

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

476 321400081 นางสาว ฟารีดา หมีนโสะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400081

477 321400083 นางสาว นูรีซะห สือรี วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400121

478 321400089 นาย คอยรุดดีน อาลี วิทยาศาสตร หองสอบที่ 20 อาคาร 8 ชั้น 2

479 321400090 นางสาว ราณี สะอะ วิทยาศาสตร หอง 823

480 321400091 นางสาว รุสดา สะตา วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

481 321400092 นาย ฮัมซี ดอเลาะ วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

482 321400093 นางสาว นิฮาณีฟะห นิมะ วิทยาศาสตร

483 321400094 นางสาว ลัดดาวัลย มุขคีรี วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

484 321400097 นางสาว ดาเรียะ มะโระ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

485 321400100 นางสาว ซุไรยา สาแม วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

486 321400101 นางสาว แวฮาบีบะ แวสแลแม วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

487 321400103 นาง สุไรนี แวดือเระ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

488 321400105 นางสาว มานิสา วายะโยะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

489 321400106 นางสาว อีลฮัม เจะเล็ง วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

490 321400107 นาง สุนิษา เจะสมอเจะ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

491 321400108 นางสาว หาสนะ กูเตะ วิทยาศาสตร

492 321400110 นางสาว คอลีเยาะ ยะพา วิทยาศาสตร

493 321400111 นางสาว ฮารีซะห หะยีมูหิ วิทยาศาสตร

494 321400112 นาง นูรีซัน สะหะ วิทยาศาสตร

495 321400114 นางสาว โซรญา สะมาโร วิทยาศาสตร

496 321400115 นางสาว รอฮานิง แมฮอ วิทยาศาสตร

497 321400117 นางสาว กาวีละห ยานยา วิทยาศาสตร

498 321400119 นางสาว รุสนี สาและ วิทยาศาสตร

499 321400120 นางสาว อาตีกะ นิอาลี วิทยาศาสตร

500 321400121 นางสาว พนัชกร ชัยวิฉาน วิทยาศาสตร



หนาที่ 21

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

501 321400122 นางสาว กาญจนา พรหมเทพ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400122

502 321400123 นางสาว มูรนี เจะโอะ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400157

503 321400126 นางสาว ยีสมาณีย มุซิ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 21 อาคาร 8 ชั้น 2

504 321400127 นางสาว ฮานีฟะห อาแว วิทยาศาสตร หอง 824

505 321400128 นางสาว ทัศนาวลัย หวังปยะวัฒน วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

506 321400129 นาง กูหยาลานี ตีโด วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

507 321400130 นางสาว ซารีนา สาเล็ง วิทยาศาสตร

508 321400131 นางสาว มารียัม กาแบ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

509 321400132 นางสาว มัสนะห กาแบ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

510 321400133 นาง ฮาบีบี ดาฮามิ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

511 321400134 นางสาว นูรียะห เวาะโละ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

512 321400136 นางสาว ซูวัยบะ ปูเตะ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

513 321400137 นางสาว ฟาตีฮะห แวมามะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

514 321400140 นางสาว มารียัม จาโรง วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

515 321400142 นางสาว อัสมะ หลีดีใจ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

516 321400143 นางสาว ซูรีนา เจะโมง วิทยาศาสตร

517 321400145 นางสาว ฮาซือมะ สิเดะ วิทยาศาสตร

518 321400146 นางสาว ฟาเดียร เจะอูมา วิทยาศาสตร

519 321400147 นางสาว ซอฟยะห อาลี วิทยาศาสตร

520 321400148 นาย โมฮําหมัด อับดุลมานิ วิทยาศาสตร

521 321400150 นางสาว ฟตรอณี แวเด็ง วิทยาศาสตร

522 321400154 นางสาว มาซีเตาะ มะสะ วิทยาศาสตร

523 321400155 นาย อุสมาน สาและ วิทยาศาสตร

524 321400156 นางสาว นิฮัสนี เจะแวสารี วิทยาศาสตร

525 321400157 นางสาว อนัทตา บินหมาน วิทยาศาสตร



หนาที่ 22

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

526 321400160 นางสาว ซูไรนา ยีหะมะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400160

527 321400163 นางสาว สารีฮะ ตาเยะ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400194

528 321400165 นางสาว ซูวัยบะห มาแจ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 22 อาคาร 8 ชั้น 2

529 321400167 นางสาว สุไฮยา มะมิง วิทยาศาสตร หอง 825

530 321400168 นางสาว ฮัฟเซาะห สะมะแอ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

531 321400169 นาง อาอีดะห อูมา วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

532 321400170 นางสาว มัสตูรอ เจะดาราแม วิทยาศาสตร

533 321400171 นางสาว รวยดา กุโน วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

534 321400172 นางสาว อามานี สามะ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

535 321400173 นางสาว อาดีหละ วาเด็ง วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

536 321400174 นางสาว รอฆายะ ยามา วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

537 321400175 นางสาว รอซีดะ วาแน็ง วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

538 321400176 นางสาว อารีซา สาและ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

539 321400177 นางสาว อามีเนาะห ดือราซอ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

540 321400178 นางสาว นูรอายซะห มะยี วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

541 321400179 นาง รูซยาณี แลเมาะ วิทยาศาสตร

542 321400180 นางสาว อานีซะ นาแว วิทยาศาสตร

543 321400181 นางสาว นูไฮนี วานิ วิทยาศาสตร

544 321400182 นางสาว ยาสมีน เจะมิง วิทยาศาสตร

545 321400183 นางสาว ซอฟยะฮ เจะสะอิ วิทยาศาสตร

546 321400184 นางสาว ซาอีดา แวดือราแม วิทยาศาสตร

547 321400187 นางสาว โสฟยะ ยีดอเลาะ วิทยาศาสตร

548 321400189 นางสาว รอสสือนะ กาซอ วิทยาศาสตร

549 321400193 นางสาว วันชาลิสา หวันหวัง วิทยาศาสตร

550 321400194 นางสาว สุวิณา หลําและ วิทยาศาสตร



หนาที่ 23

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

551 321400195 นางสาว นูรีซา มิยา วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400195

552 321400196 นาย อามีล มาหามะ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400225

553 321400197 นางสาว ยามีละห แซลี วิทยาศาสตร หองสอบที่ 23 อาคาร 8 ชั้น 2

554 321400198 นางสาว กุลญาณี มามะ วิทยาศาสตร หอง 826

555 321400199 นางสาว ซารีณา สาแม วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

556 321400200 นางสาว ฮาลีเมาะ สาและ วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

557 321400202 นางสาว บากีเราะ มาหามะ วิทยาศาสตร

558 321400203 นางสาว มิสบะห มามะ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

559 321400204 นางสาว ซุลฟา กาซอ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

560 321400205 นางสาว มาซีเตาะ ยาลาแน วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

561 321400206 นางสาว นวพร เทพแสง วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

562 321400208 นาง ฮัสลีฮะห ดาราลัญจ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

563 321400209 นางสาว นุรมา แวสแลแม วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

564 321400210 นางสาว ปาตีเมาะ โตะกียะ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

565 321400211 นางสาว สุณี สิมา วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

566 321400212 นางสาว ซูวัยบะห สะแม วิทยาศาสตร

567 321400213 นางสาว ซูฟยะห เจะสะอิ วิทยาศาสตร

568 321400214 นางสาว นูรอ กะลูแป วิทยาศาสตร

569 321400215 นางสาว แวรอฆายะ เจะหะ วิทยาศาสตร

570 321400216 นาง แวซือเมาะ มะลี วิทยาศาสตร

571 321400218 นาย มะซามูดีน ตาเยะ วิทยาศาสตร

572 321400219 นางสาว ฮูซนี อาแย วิทยาศาสตร

573 321400221 นางสาว อัสมา อีซอ วิทยาศาสตร

574 321400222 นางสาว ซูฮายลา แน วิทยาศาสตร

575 321400225 นางสาว มาตีเตาะ สุหลง วิทยาศาสตร



หนาที่ 24

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

576 321400227 นาย มะดาโอะ มะเซ็ง วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400227

577 321400229 นางสาว ตวนดะ ดอนิ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400263

578 321400231 นาง ฮาลีเมาะ หะยีมะแซ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 24 อาคาร 8 ชั้น 2

579 321400232 นางสาว นูรียะ กูนา วิทยาศาสตร หอง 827

580 321400233 นางสาว ซอฟฮานี ดาหะมะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

581 321400234 นาง มาเรียม คงคาลิหมีน วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

582 321400237 นางสาว อามีเนาะ ดีปาตี วิทยาศาสตร

583 321400238 นางสาว ตอยีบะห สิเดะ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

584 321400239 นาง วรินดา สาฮะ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

585 321400240 นาย มะตาสุนี สาฮะ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

586 321400241 นางสาว รอบีอะห หะยีนาแว วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

587 321400242 นางสาว ซําซียะห ยามาสาเระ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

588 321400244 นางสาว ซาลีฮะห ดอเลาะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

589 321400245 นางสาว ซีตีอามีเนาะ ตง วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

590 321400248 นางสาว ซูไฮดา ละบูยะ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

591 321400253 นางสาว ยามีละห อาแว วิทยาศาสตร

592 321400254 นางสาว อารีนา มูเด็ง วิทยาศาสตร

593 321400255 นางสาว วีดาด อาชวาศัย วิทยาศาสตร

594 321400256 นาง โรสนานี สะแลแม วิทยาศาสตร

595 321400257 นางสาว มัสรียา เด็นมูณี วิทยาศาสตร

596 321400258 นางสาว ปทมา ยะปาร วิทยาศาสตร

597 321400259 นางสาว แวซง สาเมาะ วิทยาศาสตร

598 321400261 นางสาว อาดียะห กาซอ วิทยาศาสตร

599 321400262 นางสาว อาซีซะ สะแลแม วิทยาศาสตร

600 321400263 นางสาว นูรลินดา หามะ วิทยาศาสตร



หนาที่ 25

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

601 321400265 นางสาว อัฟนาน สาลาโด วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400265

602 321400270 นางสาว โรฮันนา สาฆะ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400300

603 321400271 นางสาว ซารีฮะห แซจอง วิทยาศาสตร หองสอบที่ 25 อาคาร 8 ชั้น 2

604 321400274 นางสาว นิซามีฮะห มะเยะ วิทยาศาสตร หอง 828

605 321400275 นางสาว ศิราลักษณ นาแว วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

606 321400276 นางสาว สารีนา พันธฉายา วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

607 321400277 นางสาว นาอีมะห เจะหามะ วิทยาศาสตร

608 321400278 นาง มาสีเตาะ อาบู วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

609 321400279 นางสาว พิรุณวรรณ ปูลา วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

610 321400281 นางสาว ศิริพร อิยุโสะ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

611 321400282 นางสาว ศิริเพ็ญ ชอบงาม วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

612 321400283 นางสาว นูรฮูดา นิเส็น วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

613 321400284 นางสาว สารียะ มูนะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

614 321400287 นางสาว ซูรายดา สาแม วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

615 321400288 นางสาว เคาะดีญะฮ สามะ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

616 321400289 นางสาว มัสตูรา มะสีละ วิทยาศาสตร

617 321400290 นางสาว ฟาดีละ เจะมะ วิทยาศาสตร

618 321400291 นางสาว อัสมะห เปาะเตะ วิทยาศาสตร

619 321400292 นางสาว สราณี แวบางิง วิทยาศาสตร

620 321400293 นางสาว ยารอดะ ยีแว วิทยาศาสตร

621 321400295 นางสาว ซารีนา มะสะ วิทยาศาสตร

622 321400297 นางสาว ซัมซียะห ปนวาจิ วิทยาศาสตร

623 321400298 วาที่ ร.ต. มูอาซ แมเราะ วิทยาศาสตร

624 321400299 นางสาว อาแอเสาะ ยุโซะ วิทยาศาสตร

625 321400300 นางสาว ซัยญาณี วาโซะ วิทยาศาสตร



หนาที่ 26

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

626 321400301 นาง อานีซะห ลาเตะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400301

627 321400304 นางสาว นิอัสมะ นิตยรักษ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400342

628 321400305 นางสาว นัสรียะห คาเร็ง วิทยาศาสตร หองสอบที่ 26 อาคาร 8 ชั้น 3

629 321400307 นางสาว คอมเสาะห สุหลงเส็น วิทยาศาสตร หอง 831

630 321400308 นางสาว นิมาซูวีณ เจะเลาะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

631 321400309 นางสาว อาซูรา โตะอาดัม วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

632 321400310 นางสาว หายาตี มะสะ วิทยาศาสตร

633 321400311 นางสาว ซากีนา อาแว วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

634 321400312 นางสาว มารียะ ธรรมจิตต วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

635 321400313 นางสาว อัสญาณี สันตตินบีวงศ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

636 321400314 นางสาว สารีณา ตาเยะ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

637 321400315 นางสาว อัสวานา สาและ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

638 321400316 นางสาว ฟรดาวส แวบือซา วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

639 321400318 นางสาว ดวงกมล บุญธรรม วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

640 321400321 นาย อัมรัน สามะ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

641 321400323 นางสาว ซูยานี เปาะวัน วิทยาศาสตร

642 321400325 นางสาว อัสมา สันตตินบีวงศ วิทยาศาสตร

643 321400326 นางสาว พาตีเมาะ และสมสา วิทยาศาสตร

644 321400328 นางสาว รูวัยดา แลเยาะ วิทยาศาสตร

645 321400332 นางสาว รอฮานี ลาเตะ วิทยาศาสตร

646 321400336 นางสาว นูรีซา หามะ วิทยาศาสตร

647 321400337 นางสาว ฮาฟเซาะ ใบหลํา วิทยาศาสตร

648 321400338 นางสาว ฮัฟเซาะห เจะดอเลาะ วิทยาศาสตร

649 321400339 นางสาว แวฮัสมะห กูนานนท วิทยาศาสตร

650 321400342 นางสาว ดารุณี ซีนา วิทยาศาสตร



หนาที่ 27

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

651 321400343 นางสาว ไซนุน ปะดาอามีน วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400343

652 321400347 นางสาว นูฮา อูซิน วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400377

653 321400348 นาย มูฮําหมัดอานิส สะนิ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 27 อาคาร 8 ชั้น 3

654 321400349 นางสาว ฮัสนานี สะแลแม วิทยาศาสตร หอง 832

655 321400350 นาย ไอมัน บูแว วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

656 321400351 นางสาว นูรฮายาตี กาลง วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

657 321400352 นางสาว อินนัส หะยีเจะบู วิทยาศาสตร

658 321400353 นางสาว ฟรดาวซ เจะมามะ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

659 321400354 นางสาว อาตีกะห อับดุลซอมะ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

660 321400355 นางสาว ธิติมา ขรีดาโอะ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

661 321400356 นางสาว โนรียะห ดือราแม วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

662 321400358 นางสาว มาซีเตาะ คามิส วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

663 321400359 นาย อับดุลเลาะ ยะมะกา วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

664 321400360 นางสาว วารีสมีย แสงอารี วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

665 321400361 นางสาว นูรฮีดายะห เด็งกาเยาะ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

666 321400363 นางสาว อาสมะ ยามา วิทยาศาสตร

667 321400365 นางสาว ซูไฮลาร แวบือราเฮ็ง วิทยาศาสตร

668 321400366 นางสาว ฟาริน สิเดะ วิทยาศาสตร

669 321400368 นางสาว อามีเนาะ อาลี วิทยาศาสตร

670 321400369 นางสาว อัลวานีย วันสุไลมาน วิทยาศาสตร

671 321400370 นางสาว ปารีดะห คาเรง วิทยาศาสตร

672 321400372 นางสาว มาซีเตาะ เสมอภาพ วิทยาศาสตร

673 321400373 นางสาว มารีนา กาเดร วิทยาศาสตร

674 321400374 นางสาว อิบตีฮัจ วาแต วิทยาศาสตร

675 321400377 นางสาว นูรุลอีมาน มณีหิยา วิทยาศาสตร



หนาที่ 28

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

676 321400378 นาย อับดุลการีม แมดิงแว วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400378

677 321400379 นาย มูฮัมหมัดซอบรี ซือรี วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400408

678 321400380 นางสาว ฟาดีละห เหะซา วิทยาศาสตร หองสอบที่ 28 อาคาร 8 ชั้น 3

679 321400381 นางสาว นิมารีนา ดือเระ วิทยาศาสตร หอง 833

680 321400383 นางสาว ฮานานี ดะแซสาเมาะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

681 321400387 นางสาว โรสนาณี มัสอูดสาเล็ม วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

682 321400388 นางสาว ปาตานียะห กาซอ วิทยาศาสตร

683 321400390 นางสาว มาซีกะ โตะปะ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

684 321400391 นางสาว อัสมะ ลือมาสือนิ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

685 321400392 นางสาว อารดา ยีโกะ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

686 321400393 นางสาว ฟาดีลา มะยะโกะ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

687 321400395 นางสาว ซีตีปาตีเมาะ อาแด วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

688 321400396 นาย อับดุลซุลกีฟลี มะยีแต วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

689 321400397 นางสาว บารียะห สมาเฮาะ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

690 321400398 นางสาว อามีเนาะห หะยีสะรี วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

691 321400399 นางสาว ซูรายา อารง วิทยาศาสตร

692 321400400 นาง อัสมะ กันดูวงศ วิทยาศาสตร

693 321400401 นางสาว ซารีฮา หะยีสามะ วิทยาศาสตร

694 321400402 นางสาว สารีหมะ สะนิ วิทยาศาสตร

695 321400403 นางสาว ซูไวยะ สะรอ วิทยาศาสตร

696 321400404 นาย อับดุลเลาะ สะมะแอ วิทยาศาสตร

697 321400405 นางสาว นิภาวัลย เสมอภพ วิทยาศาสตร

698 321400406 นางสาว อีมาน ยูโซะ วิทยาศาสตร

699 321400407 นางสาว นูรีซาน ดอเลาะ วิทยาศาสตร

700 321400408 นางสาว ซอฟยะห ลาโฮยา วิทยาศาสตร



หนาที่ 29

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

701 321400409 นางสาว ฟารีดา มามะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400409

702 321400410 นางสาว อัยเซาะ สาแล วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400442

703 321400411 นางสาว อามาณี มะยะเด็ง วิทยาศาสตร หองสอบที่ 29 อาคาร 8 ชั้น 3

704 321400412 นาย รีกี สาเมาะ วิทยาศาสตร หอง 834

705 321400414 นางสาว ซูไรดา ดือราวี วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

706 321400416 นาย ซอเฟร สาแม วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

707 321400417 นาย มะตัลมีซี มุวรรณสินธุ วิทยาศาสตร

708 321400418 นางสาว มุมีนะห ฮาเมาะ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

709 321400419 นาย มะพอซี สาเระ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

710 321400420 นางสาว ฮาซือนะห สะมะแอ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

711 321400421 นางสาว คอรีเยาะ ปูเตะ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

712 321400424 นางสาว ซารีนา มะลีเยาะ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

713 321400426 นางสาว รอปเซาะ บากา วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

714 321400427 นางสาว โสรยา ดอเลาะ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

715 321400428 นางสาว ฮาซานะ ยานาย วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

716 321400429 นางสาว ไซยนะ เจะปอ วิทยาศาสตร

717 321400430 นางสาว ฮายาตี ยูนุ วิทยาศาสตร

718 321400433 นาง สุไรดา ดือราแม วิทยาศาสตร

719 321400435 นางสาว มาซีเตาะ สาแม็ง วิทยาศาสตร

720 321400436 นางสาว อาซีซะ มาหามะ วิทยาศาสตร

721 321400437 นางสาว นูรีฮัน มาแจ วิทยาศาสตร

722 321400438 นางสาว รอบียะ ดาราแม วิทยาศาสตร

723 321400439 นางสาว อัสนะ กูนา วิทยาศาสตร

724 321400440 นางสาว ตัซนีม นาวานิ วิทยาศาสตร

725 321400442 นางสาว อะกีดะฮ บิลอะหลี วิทยาศาสตร



หนาที่ 30

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

726 321400443 นางสาว นินูรพัจรีน แวหามะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400443

727 321400444 นางสาว อัสการียะห มะลี วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400481

728 321400445 นางสาว ซูปยานี วามะ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 30 อาคาร 8 ชั้น 3

729 321400446 นางสาว ยารอดะห ยานยา วิทยาศาสตร หอง 835

730 321400447 นางสาว ปตมา อัลบุษรา วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

731 321400448 นางสาว ซัยนะห วาปอ วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

732 321400449 นางสาว กัสมีรา นอระพา วิทยาศาสตร

733 321400450 นางสาว ซัยนับ หะยีบากา วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

734 321400451 นางสาว ซูไรดะห อาแว วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

735 321400453 นางสาว นูรฮูดา ดอเลาะ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

736 321400454 นางสาว นูลอายนี มูซอ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

737 321400457 นางสาว ฮําดียะ นาแว วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

738 321400458 นางสาว ฟาตีฮะห เจะเลาะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

739 321400459 นางสาว ฟาตีฮะห อูเมง วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

740 321400460 นางสาว ฟาตีฮะหฺ สาและ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

741 321400462 นาย ฮาเรส จิเตะ วิทยาศาสตร

742 321400466 นางสาว นูรียะห สามะ วิทยาศาสตร

743 321400468 นางสาว ซูรายา สารี วิทยาศาสตร

744 321400469 นาย มูฮัมมัดเฟาซีย วาจิ วิทยาศาสตร

745 321400472 นางสาว ฟาตีฮา อาแว วิทยาศาสตร

746 321400473 นางสาว อัสมารท มะแซ วิทยาศาสตร

747 321400475 นางสาว รอฮานา ปูตะ วิทยาศาสตร

748 321400476 นางสาว วรรณวิสา มะแซ วิทยาศาสตร

749 321400478 นางสาว ลาตีฟะห นิยม วิทยาศาสตร

750 321400481 นางสาว กูซัยนิง นิแม วิทยาศาสตร



หนาที่ 31

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

751 321400482 นางสาว อัสมะ บูแว วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400482

752 321400483 นางสาว อามาณี มามะมูนา วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400515

753 321400484 นาย อับดุลเลาะ หะยีนิมะ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 31 อาคาร 8 ชั้น 3

754 321400486 นางสาว นูรียะห ดือรามะ วิทยาศาสตร หอง 836

755 321400487 นางสาว ฟาดีละห แหละแอ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

756 321400488 นางสาว ซูไรนี อีแต วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

757 321400489 นาย อานัน วีรภัทรษฎากร วิทยาศาสตร

758 321400490 นางสาว นุชรี มะ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

759 321400491 นางสาว อานีซะห ดาราแม วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

760 321400494 นาง อามีนีย เจะสาเมาะ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

761 321400495 นาง นูริซอ เอี่ยมใจรัก วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

762 321400496 นางสาว นัสรียะ หะยีบากา วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

763 321400497 นาย ดุลรอเซะ เลาะโดด วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

764 321400498 นางสาว จิตรวดี ปนแจม วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

765 321400501 นางสาว นูรีฮา อาลี วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

766 321400502 นางสาว ณูรีซัน หะยีมิง วิทยาศาสตร

767 321400504 นางสาว ฮัสนะห สัจนรัชต วิทยาศาสตร

768 321400507 นางสาว กัสมา เด็นมูณี วิทยาศาสตร

769 321400508 นางสาว สารียา สาหลํา วิทยาศาสตร

770 321400509 นางสาว อาบีบะ อาแว วิทยาศาสตร

771 321400511 นางสาว บัลกีส บือแน วิทยาศาสตร

772 321400512 นาย อดุลย โอลา วิทยาศาสตร

773 321400513 นางสาว ดารุณี โตะแวมะ วิทยาศาสตร

774 321400514 นางสาว ซาลีนา ดราวี วิทยาศาสตร

775 321400515 นางสาว รุสนานี ยูโซะ วิทยาศาสตร



หนาที่ 32

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

776 321400516 นางสาว ซากียะห สามอ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400516

777 321400517 นางสาว กอมารียะห เจะโซะ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400555

778 321400518 นางสาว อัสมะ ดาฮาแม วิทยาศาสตร หองสอบที่ 32 อาคาร 8 ชั้น 3

779 321400519 นางสาว แวรูฮานา ฮะซา วิทยาศาสตร หอง 837

780 321400520 นางสาว อัสมะ วาเดะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

781 321400522 นางสาว รอฮานี หามิ วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

782 321400523 นางสาว สากีเราะ ปุยุ วิทยาศาสตร

783 321400524 นางสาว รอฮานี บาดง วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

784 321400525 นางสาว นูรพาตีฮะห ปะจู วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

785 321400526 นางสาว อารีนี แมฮะ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

786 321400530 นางสาว ฟาซียะฮ อาแว วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

787 321400532 นาย อาซือมัน เปาะมา วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

788 321400534 นางสาว ซารีนา บาหะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

789 321400535 นางสาว ซารีฮะห มาซอ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

790 321400537 นางสาว ซานียะ แวมะ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

791 321400539 นางสาว มาซนะ แวดือราเฮง วิทยาศาสตร

792 321400542 นางสาว รูฮัยดา ปราปง วิทยาศาสตร

793 321400543 นางสาว อาซียะห มะดีเยาะ วิทยาศาสตร

794 321400545 นางสาว ฮุสนา ดิง วิทยาศาสตร

795 321400546 นางสาว มารีนา เตะแต วิทยาศาสตร

796 321400550 นางสาว รอฮานา ลาเตะ วิทยาศาสตร

797 321400551 นางสาว มารีแย มามะหยง วิทยาศาสตร

798 321400552 นางสาว ซูฟยะ สะแลแม วิทยาศาสตร

799 321400554 นางสาว รอฮีหมะ มะตือเงาะ วิทยาศาสตร

800 321400555 นางสาว ฮูมัยเราะ มาลายา วิทยาศาสตร



หนาที่ 33

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

801 321400556 นางสาว อาซียะ บาเหะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400556

802 321400557 นางสาว อินอาม เจะดอเลาะ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400588

803 321400558 นาง สุวรรณี ทองแกว วิทยาศาสตร หองสอบที่ 33 อาคาร 8 ชั้น 4

804 321400560 นางสาว ยามีละห สาเมาะ วิทยาศาสตร หอง 841

805 321400561 นางสาว อาอีเสาะ จือแน วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

806 321400563 นางสาว รอดียะ สาและ วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

807 321400564 นางสาว อาริตา สาหัสสาอิ วิทยาศาสตร

808 321400566 นางสาว สารีดะ หะยีมาซอ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

809 321400568 นางสาว นีตา เจะมุ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

810 321400569 นางสาว อามีรา มูซอ วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

811 321400570 นางสาว นูรอาซีกีณ ฮะมะ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

812 321400571 นางสาว ชิดชนก คงมณี วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

813 321400572 นาย สุรเดช บาเหม วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

814 321400573 นางสาว ไลลา สาเมาะ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

815 321400574 นาง รูสมาวานี ดอเลาะ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

816 321400575 นางสาว คอปอเสาะ ดอเลาะ วิทยาศาสตร

817 321400576 นางสาว ปาตีเมาะ สาเดะ วิทยาศาสตร

818 321400577 นางสาว นาอีหมะ เฮ็งปยา วิทยาศาสตร

819 321400578 นางสาว รอฮานี โสะอู วิทยาศาสตร

820 321400579 นางสาว ซารีณา บือแน วิทยาศาสตร

821 321400580 นางสาว สายใจ เลรักมาน วิทยาศาสตร

822 321400581 นางสาว ปาตีฮะห ดาโอะ วิทยาศาสตร

823 321400583 นาย มะชาดา แบรอสะแม วิทยาศาสตร

824 321400586 นางสาว ซารีฟะห นาแว วิทยาศาสตร

825 321400588 นางสาว นูรฮูดา กาแบ วิทยาศาสตร



หนาที่ 34

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

826 321400591 นางสาว ซัตเราะ เจะเหาะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400591

827 321400592 นางสาว รอฮานี มะลี วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400625

828 321400593 นาง นุสรียา มูสะมัญ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 34 อาคาร 8 ชั้น 4

829 321400594 นางสาว พิมพนารา สนนุกิจ วิทยาศาสตร หอง 842

830 321400595 นางสาว ซานีซะห เฮง วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

831 321400596 นางสาว รูวัยดา ทาแฮ วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

832 321400597 นางสาว สุไบดัส มามะ วิทยาศาสตร

833 321400598 นางสาว ซะวาณีย สะแม วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

834 321400599 นางสาว มลฤดี พวงจันทร วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

835 321400602 นางสาว แวซูนัยนะฮ หะยีนาแว วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

836 321400605 นางสาว ฟาตอหนะ เจะบาการ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

837 321400606 นางสาว ดารีนา บากา วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

838 321400607 นางสาว เสาวณีย บอซูโปะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

839 321400608 นางสาว ฟาตีเมาะ สาแม วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

840 321400609 นาง สุไรดา อาแว วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

841 321400610 นาย นิอับดุลเลาะ นิสนิ วิทยาศาสตร

842 321400612 นาย สุธี จุงลก วิทยาศาสตร

843 321400616 นาง ฟาตีมะห อาแว วิทยาศาสตร

844 321400617 นางสาว ซูไฮลา โดยหมะ วิทยาศาสตร

845 321400618 นางสาว ฮานาน ตาเฮ วิทยาศาสตร

846 321400621 นางสาว ฟาซีฮะห อาแย วิทยาศาสตร

847 321400622 นางสาว รูวัยดา แวบาราเฮง วิทยาศาสตร

848 321400623 นาง นูรอาเฟยซ อายุ วิทยาศาสตร

849 321400624 นางสาว บุหงา อนันทอภิพงษ วิทยาศาสตร

850 321400625 นางสาว นูไรมี เฆดา วิทยาศาสตร



หนาที่ 35

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

851 321400626 นาย รีดวน หะยียูโซะ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400626

852 321400627 นางสาว ฟาซียะห สาเมาะ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400655

853 321400628 นางสาว ฮุฮัยนี จะปะกิยา วิทยาศาสตร หองสอบที่ 35 อาคาร 8 ชั้น 4

854 321400629 นางสาว ซูรีนา ยามา วิทยาศาสตร หอง 843

855 321400630 นางสาว โนรมา มนูญดาหวี วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

856 321400631 นางสาว นูรซายาตี มะลี วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

857 321400632 นางสาว นิเยาะ นิแม วิทยาศาสตร

858 321400633 นาย สุลัยมาน สะอะ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

859 321400634 นางสาว สาลีฮา แวหะยี วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

860 321400636 นาง มารีหยะ กาหลง วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

861 321400637 นางสาว ฟาดีละห แวอายี วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

862 321400638 นางสาว ซาอีดะห เจะเละ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

863 321400639 นางสาว สุใบดะ สะแลแม วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

864 321400640 นางสาว นารีซะห ดอเลาะ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

865 321400641 นาง ซําซียะห หมาดกาเส็ม วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

866 321400642 นางสาว ฟาดีละ ดอเลาะ วิทยาศาสตร

867 321400643 นางสาว ฟาราฮะ ดอเลาะ วิทยาศาสตร

868 321400645 นาง มารีนี ซา วิทยาศาสตร

869 321400646 นางสาว อาอีเสาะ ยานยา วิทยาศาสตร

870 321400647 นาย ฮัสสัน ฮาแว วิทยาศาสตร

871 321400649 นางสาว ซัลมา หวั่นมาแซะ วิทยาศาสตร

872 321400652 นางสาว มารีเยาะ บูละ วิทยาศาสตร

873 321400653 นางสาว แวไลลา แวหะยี วิทยาศาสตร

874 321400654 นางสาว ซูรีนา แวหะยี วิทยาศาสตร

875 321400655 นางสาว อะหลรรย ยูโซะ วิทยาศาสตร



หนาที่ 36

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

876 321400656 นางสาว รูกัยยะห เปาะมือแย วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400656

877 321400657 นางสาว ซาลีฮา นามายัม วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400683

878 321400658 นางสาว นูรอีมาน กูนา วิทยาศาสตร หองสอบที่ 36 อาคาร 8 ชั้น 4

879 321400659 นางสาว กามีละ สายิ วิทยาศาสตร หอง 844

880 321400660 นางสาว อามีนะห เจะซามะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

881 321400661 นางสาว อัลฟาตีฮะห ฮะซา วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

882 321400662 นางสาว ตัสนิม โดยหมะ วิทยาศาสตร

883 321400664 นางสาว อามีเนาะ สือแม็ง วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

884 321400665 นางสาว ตวนริสา ตวนสุหลง วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

885 321400666 นางสาว พารีซัน บันสุรี วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

886 321400667 นางสาว ฮุซนา มะแซ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

887 321400668 นางสาว คูยีฮา สาและ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

888 321400669 นางสาว อาลีนี สาและ วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

889 321400670 นางสาว นิรอฮานา นิเซะ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

890 321400671 นางสาว ศุภลักษณ เตะหมัดหมะ วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

891 321400672 นางสาว นูรียะห ดอรอแม วิทยาศาสตร

892 321400674 นางสาว แวรอฮานี แวนาแว วิทยาศาสตร

893 321400676 นางสาว นิฮาซานา อายัม วิทยาศาสตร

894 321400677 นางสาว กอรีเยาะ ดือเระ วิทยาศาสตร

895 321400678 นางสาว สุพัตรา เบ็ญฮาวัน วิทยาศาสตร

896 321400679 นางสาว มานีฮะ เจะโซะ วิทยาศาสตร

897 321400680 นางสาว ซานีตา สะมาแห วิทยาศาสตร

898 321400681 นาย อาหาหมัด แมเราะ วิทยาศาสตร

899 321400682 นางสาว ฮาสีเยาะห สาและ วิทยาศาสตร

900 321400683 นางสาว วาสินี มิหนา วิทยาศาสตร



หนาที่ 37

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

901 321400685 นางสาว กัสมา มะหมัด วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400685

902 321400686 นางสาว อาแอเสาะห สาและ วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400709

903 321400687 นางสาว นูรียะ มะกี วิทยาศาสตร หองสอบที่ 37 อาคาร 8 ชั้น 4

904 321400688 นาย อุสมาน สาเมาะ วิทยาศาสตร หอง 845

905 321400689 นางสาว โนซูลา หะยีหามะ วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

906 321400690 นาง แกวอารี อัตเส็น วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

907 321400691 นางสาว ลุตฟยะห แซะเซ็ง วิทยาศาสตร

908 321400692 นางสาว ฟาตีฮะห อินทรดาคีรี วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

909 321400693 นางสาว นุรอัยนี เจีะแวดอเลาะ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

910 321400694 นาง อามีเนาะห ยาสิง วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

911 321400695 นางสาว ดานียะ เด็ง วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

912 321400696 นางสาว แวรอกีเยาะ กมาลอดิง วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

913 321400697 นางสาว อุทัยทิพย มากเพ็ง วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

914 321400698 นางสาว นาปสะห มะเราะ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

915 321400699 นาย วันซามัน มุซายี วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

916 321400700 นางสาว สุนิสา มุซายี วิทยาศาสตร

917 321400701 นางสาว มัสลีอา มูซอ วิทยาศาสตร

918 321400702 นางสาว นูรียะห มะสาแม็ง วิทยาศาสตร

919 321400703 นางสาว ซะหวานี หวันเตะ วิทยาศาสตร

920 321400704 นางสาว อาดีละห สาแม วิทยาศาสตร

921 321400705 นางสาว ซานีซาสุรี มะแซจะแหน วิทยาศาสตร

922 321400706 นางสาว ซิดตุลมูนา เจะสุ วิทยาศาสตร

923 321400707 นางสาว ซารีฟะห บูงอดิง วิทยาศาสตร

924 321400708 นางสาว พาตีเมาะ สะตียา วิทยาศาสตร

925 321400709 นางสาว นูรไอนี มีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร



หนาที่ 38

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

926 321400710 นางสาว ดามีละห อาแย วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 321400710

927 321400711 นางสาว ฮานีพะห ตูวี วิทยาศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 321400727

928 321400712 นางสาว นุรมา เจะแว วิทยาศาสตร หองสอบที่ 38 อาคาร 8 ชั้น 4

929 321400713 นางสาว รูกัยยะ อาแว วิทยาศาสตร หอง 846

930 321400714 นางสาว อามีหนะ อีแต วิทยาศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

931 321400715 นาง สุไลดา เบ็ญอาลี วิทยาศาสตร จังหวัดปตตานี 

932 321400716 นางสาว ยารอดะ สมนึก วิทยาศาสตร

933 321400717 นางสาว ศรสวรรค วิวัชนะ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

934 321400718 นาย ฮัมบาลีย วาจิ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

935 321400719 นางสาว มารีนี บือซา วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

936 321400720 นางสาว กิตหมะ บือราเฮง วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

937 321400721 นางสาว สุรียานี หะมะ วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

938 321400723 นางสาว นูรีดา ตีลี วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

939 321400726 นางสาว มัซณี เจะแม็ง วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

940 321400727 นางสาว อาอีดะห บีแต วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

941 325100002 นางสาว ปาซียะ ยูโซะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร เลขประจําตัวสอบ 325100002

942 325100003 นาย มะหดี จูแซ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 325100005

943 325100004 นางสาว ซูรายดา ดีสะเอะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร หองสอบที่ 38 อาคาร 8 ชั้น 4

944 325100005 นางสาว ไซตน แพทยสาหลํา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร หอง 846

สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

จังหวัดปตตานี 



หนาที่ 39

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

945 325100006 นางสาว มัสนี บือแน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร เลขประจําตัวสอบ 325100006

946 325100007 นางสาว นูรีดา อาบูวะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 325100034

947 325100008 นาย ยะยา หะยีอับดุลลาเตะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร หองสอบที่ 39 อาคาร 8 ชั้น 4

948 325100009 นาย ไพซัล นูเตะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร หอง 847

949 325100010 นาย มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

950 325100011 นางสาว อัสมาห แต เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร จังหวัดปตตานี 

951 325100012 นางสาว นูรีซํา ยูโซะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

952 325100013 นางสาว ไรนะ เจะเตะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

953 325100014 วาที่รอยตรี อับดุลรอฟก ยะสะแต เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

954 325100016 นาย มะกอเซ็ง สาและ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

955 325100017 นาย มูหําหมัด มะหลง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

956 325100018 นาย อับดุลบาเซ มามะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

957 325100019 นาง นัสรีณา สาและ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

958 325100020 นางสาว ลาตีพะ ยูโซะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

959 325100021 นาย เรวัตร ดอเลาะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

960 325100024 นาย อับดุลรอยะ ดือราแม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

961 325100025 นางสาว อามีนะห มะมิง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

962 325100026 นางสาว ฟาดีเมาะห เจะนา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

963 325100027 นาง รุสนานี ตง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

964 325100028 นางสาว อานีซะห สะแม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

965 325100029 นาย สกรี เจะแต เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

966 325100031 นาย สุวัฒน เหมมา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

967 325100032 นางสาว นูหรีหยะ หมัดอะด้ํา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

968 325100033 นาย อับดุลรอแม มามะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร

969 325100034 นาง เจะปาอีซะห หะแว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร



หนาที่ 40

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่  20   มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

970 325800001 นางสาว ซูไรลา ยีเจะแว จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว เลขประจําตัวสอบ 325800001

971 325800002 นาง ซาวียะห สะรีเดะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถึงเลขประจําตัวสอบ 325800036

972 325800003 นางสาว บาซีเราะห การอ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว หองสอบที่ 40 อาคาร 8 ชั้น 4

973 325800005 นางสาว สีตีกอรีเยาะ ดอเลาะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว หอง 848

974 325800006 นางสาว รมยา สาและ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

975 325800007 นาง ค็อยรียะฮ แวบือราเฮ็ง จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว จังหวัดปตตานี 

976 325800009 นางสาว คอลีเยาะ สามะอาลี จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

977 325800010 นางสาว นิอัสรีนา หะยีนิแม จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

978 325800011 นางสาว มาซีเตาะ มะดง จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

979 325800014 นางสาว การตีนีร แวดาแม จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

980 325800015 นางสาว มาสีเตาะ ดอเลาะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว โคโรนา 2019 (COVID-19)

981 325800016 นาง มาเรียม หมัดตานี จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

982 325800017 นางสาว นูรามา มะเลาะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

983 325800018 นางสาว ฟาตีมา ดือเระ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว หรือชุดตรวจ ATK 

984 325800019 นางสาว สูฮัยลา เปาะนา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

985 325800020 นางสาว ซูไวบะ วิชา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

986 325800021 นางสาว ฮุสนา ละมะโต จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

987 325800023 นางสาว ปทมา เจะและ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

988 325800025 นางสาว รอฮานี แวสามะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

989 325800027 นางสาว นูรีดา ยือโระ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

990 325800030 นางสาว คอลีเยาะ ดามะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

991 325800031 นาง ฮามีดะ ปาโหะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

992 325800032 นางสาว สุไฮนี ฮายีเตะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

993 325800034 นางสาว ซูลฮา อาแว จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

994 325800036 นางสาว พารีดา อีปง จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว



หนาที่ 1

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 320300001 นาย กิฟนันท ดอนิ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300001

2 320300002 นาย สุรียา ตูหยง ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300031

3 320300003 นาย อัสมี เปาะนิ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 2

4 320300004 นางสาว ซัซวานี ยูโซะ ภาษาอังกฤษ หอง 321

5 320300005 นางสาว ตีฟานี เจะเตะ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

6 320300006 นางสาว เดียนา แวดอเลาะ ภาษาอังกฤษ

7 320300007 นางสาว นัสเราะห สะมะแอ ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

8 320300009 นางสาว ฮานีซะห ดอเลาะ ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

9 320300010 นางสาว วานิตา ปูซู ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

10 320300011 นางสาว อานีซา มูซอดี ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

11 320300012 นาย มะหะมัดซากี ใบหมัด ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

12 320300013 นางสาว อาอีเซาะ มะแอลีมา ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

13 320300016 นางสาว นิฟารีดา บือราเฮง ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

14 320300017 นางสาว ฟาตีเมาะ หามะ ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

15 320300019 นางสาว ฟารีตา ซามูดิง ภาษาอังกฤษ

16 320300020 นางสาว อามานี มาหะมะ ภาษาอังกฤษ

17 320300021 นาย อับดุลเลาะ ดาโอะ ภาษาอังกฤษ

18 320300023 นางสาว นายีเราะ เวาะยอ ภาษาอังกฤษ

19 320300024 นางสาว มาเรียม หะมะ ภาษาอังกฤษ

20 320300026 นางสาว อามานี แวอาลี ภาษาอังกฤษ

21 320300027 นาย นาวฟล ครู ภาษาอังกฤษ

22 320300028 นางสาว รุสนา อาแว ภาษาอังกฤษ

23 320300029 นางสาว นูรียะห แวจิ ภาษาอังกฤษ

24 320300030 นางสาว นาเดีย เฮ็งปยา ภาษาอังกฤษ

25 320300031 นางสาว ซอฟยะห หะยีบือราเฮง ภาษาอังกฤษ

สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล



หนาที่ 2

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

26 320300032 นางสาว นูรูลฮูดา สะไร ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300032

27 320300033 นางสาว มาเรียม จิตตมิตรภาพ ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300060

28 320300034 นางสาว นุรฟารีดา แวมามุ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 2 อาคาร 3 ชั้น 2

29 320300035 นางสาว ยัสมี เวาะและ ภาษาอังกฤษ หอง 322

30 320300036 นางสาว รอมละ เจะมะ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

31 320300037 นางสาว อาดีละห สามะอาลี ภาษาอังกฤษ

32 320300038 นางสาว มารีนะห หะมุมะ ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

33 320300039 นางสาว นูรลีซาร สาเมาะ ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

34 320300040 นางสาว อานีซะห อับดุลฮานุง ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

35 320300041 นางสาว ซารียะ บือสา ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

36 320300042 นางสาว มูณา มาแย ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

37 320300043 นาย มูฮัมหมัดไซรี เจะเฮ็ง ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

38 320300044 นางสาว รอฮานี ดอลี ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

39 320300047 นางสาว ซีตีปาตีเมาะ ดือราแม ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

40 320300048 นางสาว คอปอเสาะ วามะ ภาษาอังกฤษ

41 320300049 นางสาว ไซดาห มอลอ ภาษาอังกฤษ

42 320300050 นางสาว อัซมะ วาแฮ ภาษาอังกฤษ

43 320300051 นางสาว เจะแอเสาะ มูยา ภาษาอังกฤษ

44 320300052 นางสาว รูฮานี บือราเฮง ภาษาอังกฤษ

45 320300053 นาง นาดียา อาลี ภาษาอังกฤษ

46 320300054 นางสาว ณัฏฐกฤตา อนันตพันธ ภาษาอังกฤษ

47 320300056 นางสาว ฮัฟเสาะ เจะโด ภาษาอังกฤษ

48 320300057 นาย ณัซรูดีน สะแลแม ภาษาอังกฤษ

49 320300059 นางสาว รุสนีดา นาแว ภาษาอังกฤษ

50 320300060 นางสาว รุสนา นาวารี ภาษาอังกฤษ



หนาที่ 3

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

51 320300061 นางสาว อาดีละห รักสุชล ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300061

52 320300062 นางสาว นิอัสมา หะยีแวกาเดร ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300085

53 320300063 นางสาว สะรูมา เจะกายอ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 2

54 320300064 นางสาว สากีเราะห ปูซู ภาษาอังกฤษ หอง 323

55 320300065 นางสาว ตัสนีม อิแต ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

56 320300066 นางสาว นาซีฟา บาเหะ ภาษาอังกฤษ

57 320300067 นางสาว ซัมรา สาและ ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

58 320300068 นางสาว รอฮานา ปูเตะ ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

59 320300069 นางสาว ฮันนาน ปูเตะ ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

60 320300070 นางสาว อาซีกีน นฤชิต ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

61 320300071 นางสาว ซารีปะ ยูโซะ ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

62 320300072 นางสาว ไตยีบะ วาหลง ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

63 320300073 นางสาว ฟารีซา มามะ ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

64 320300074 นางสาว รอกีเยาะ สาเมาะ ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

65 320300075 นางสาว สีตีมารีแย ดือราแมง ภาษาอังกฤษ

66 320300076 นางสาว ซอลีฮะ ดอเลาะ ภาษาอังกฤษ

67 320300077 นางสาว รุสรีนา จิจา ภาษาอังกฤษ

68 320300078 นางสาว ตูแวรอฮานิง ตูแวปูเตะ ภาษาอังกฤษ

69 320300079 นาย ซูลกีฟลี หะยีมะแซ ภาษาอังกฤษ

70 320300080 นางสาว นูรีซัม หะยีสะมะแอ ภาษาอังกฤษ

71 320300081 นางสาว รุสดา โละมะ ภาษาอังกฤษ

72 320300082 นางสาว อามานี สะนิ ภาษาอังกฤษ

73 320300083 นางสาว คอชิอะห สะนิวา ภาษาอังกฤษ

74 320300084 นางสาว รอฮานา กาเจ ภาษาอังกฤษ

75 320300085 นางสาว ฟรดาว แลมีซอ ภาษาอังกฤษ
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กลุมวิชา หรือทาง
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ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

76 320300086 นางสาว ยามีละห อับดุลเลาะ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300086

77 320300087 นาย สุไลมาน สมาแฮ ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300113

78 320300088 นาย นัศรุดดีน สุมาลี ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 2

79 320300089 นางสาว ซานูรี สาลาจะ ภาษาอังกฤษ หอง 324

80 320300090 นางสาว นุรไอนี ดะเกะ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

81 320300091 นาย อูมา มะรอเด็ง ภาษาอังกฤษ

82 320300092 นางสาว รุสนานี สาฆอ ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

83 320300093 นาย วันฮาซัน ปตตนบุตร ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

84 320300094 วาที่ ร.ต. รอยาวี สะโอง ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

85 320300096 นางสาว รอฮานี อาแว ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

86 320300097 นางสาว ดาอีซา สะแม็ง ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

87 320300099 นางสาว แวรุลฮานีย แวซู ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

88 320300100 นางสาว นารมา ณะมะลายู ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

89 320300101 นางสาว ซอลีฮะ เจะเหาะ ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

90 320300102 นางสาว มาซีเตาะ บือสา ภาษาอังกฤษ

91 320300103 นาย อาหาหมัด มะเซ็ง ภาษาอังกฤษ

92 320300104 นางสาว ฮามีดะห สะอะ ภาษาอังกฤษ

93 320300105 นางสาว ไรฮัน สือตาป ภาษาอังกฤษ

94 320300106 นางสาว ตูแวสือเมาะ ตูแวลอ ภาษาอังกฤษ

95 320300107 นางสาว รอบียะ สามุยามา ภาษาอังกฤษ

96 320300108 นางสาว มิสบะห เจะหามะ ภาษาอังกฤษ

97 320300109 นางสาว สุวีรอ อาแว ภาษาอังกฤษ

98 320300110 นางสาว รอซียะ โตะลู ภาษาอังกฤษ

99 320300112 นางสาว มารียะ โด ภาษาอังกฤษ

100 320300113 นางสาว รอฮานี หมัดเระ ภาษาอังกฤษ
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101 320300114 นางสาว นุดตาซานา สามะ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300114

102 320300115 นางสาว ฮานาน ยูโซะ ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300139

103 320300116 นางสาว ซูมัยยะห ลาเตะ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 5 อาคาร 3 ชั้น 2

104 320300117 นาย อิบรอเฮม มะมี ภาษาอังกฤษ หอง 326

105 320300118 นางสาว ซูซี แวหามะ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

106 320300119 นางสาว นูรฮูดา เจะอาแว ภาษาอังกฤษ

107 320300120 นางสาว นฤมล พรหมศิริ ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

108 320300121 นางสาว ซะหรอ สันองค ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

109 320300122 นางสาว อาวาตีฟ เจะอาแว ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

110 320300123 นางสาว มารียา สาวี ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

111 320300124 นางสาว ฮัสมะห กาเจร ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

112 320300125 นางสาว ซาปนะ รอแม ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

113 320300126 นางสาว ซูไลลา การี ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

114 320300127 นางสาว อาริตา นามัย ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

115 320300129 นางสาว รูไซนี สานิ ภาษาอังกฤษ

116 320300130 นางสาว อัสมะ แวอุเซ็ง ภาษาอังกฤษ

117 320300131 นางสาว ไอณี ตาเยะ ภาษาอังกฤษ

118 320300132 นางสาว อัสลีนา สาและ ภาษาอังกฤษ

119 320300133 นาง ปฏิมา วงศสาโรจน ภาษาอังกฤษ

120 320300134 นางสาว สะอาดะห ยามา ภาษาอังกฤษ

121 320300135 นางสาว ฟาอีซะห กาเดาะ ภาษาอังกฤษ

122 320300136 นางสาว นูรีย เจะแว ภาษาอังกฤษ

123 320300137 นางสาว นาฟซะฮ สือนิ ภาษาอังกฤษ

124 320300138 นางสาว มนทิยา ทองชวย ภาษาอังกฤษ

125 320300139 นางสาว ซูบัยดะ จูแต ภาษาอังกฤษ
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126 320300140 นางสาว นิรุซฎาย แยนา ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300140

127 320300141 นางสาว นูรีดา มะลี ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300170

128 320300144 นาย ลุทฟ ยูนุ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 6 อาคาร 3 ชั้น 3

129 320300145 นาย อามีน ยาโหงด ภาษาอังกฤษ หอง 331

130 320300146 นางสาว รูซนี แนนิ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

131 320300147 นางสาว อัมจิรา ดอเลาะห ภาษาอังกฤษ

132 320300148 นางสาว โนรฮายาตี เวาะซะ ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

133 320300149 นางสาว รูฟยดา เจะแว ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

134 320300150 นางสาว นูรีซัน ยามา ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

135 320300152 นาย คอยรล สาเหาะ ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

136 320300153 นางสาว ปยะรัตน สะอีด ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

137 320300155 นางสาว อามีเนาะ มะกะ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

138 320300156 นางสาว ซามีฮะห โตะยะ ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

139 320300157 นางสาว ฟาตีเมาะ หะยีมะสัน ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

140 320300158 นางสาว นูรีดา สาและ ภาษาอังกฤษ

141 320300159 นางสาว อิบตีซาม บูซามัน ภาษาอังกฤษ

142 320300160 นางสาว นารณี มูเซะ ภาษาอังกฤษ

143 320300161 นางสาว อามีรอห ลือแบซา ภาษาอังกฤษ

144 320300162 นางสาว ซีตีมารียัม ลือแบซา ภาษาอังกฤษ

145 320300164 นางสาว ซัลมา กาเร็ง ภาษาอังกฤษ

146 320300166 นางสาว ฮูดา มัจฉา ภาษาอังกฤษ

147 320300167 นางสาว มัสสุรีย ปรีดี ภาษาอังกฤษ

148 320300168 นาง นูรือมา แลเมาะ ภาษาอังกฤษ

149 320300169 นางสาว ซามีมี สุหลง ภาษาอังกฤษ

150 320300170 นาย นาวาวี โตะอาลิม ภาษาอังกฤษ
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151 320300171 นางสาว นาซีเราะห ยูโซะ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300171

152 320300172 นางสาว ยามีละห โตะดะ ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300198

153 320300173 นางสาว แวซากียะห แวดอเลาะ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 7 อาคาร 3 ชั้น 3

154 320300175 นางสาว สุวัยดะ สะลูโวะ ภาษาอังกฤษ หอง 332

155 320300176 นางสาว รอฮานิง สาเมาะ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

156 320300177 นางสาว แวยาวาเฮ แวสุหลง ภาษาอังกฤษ

157 320300178 นางสาว อาอิชะฮ บือแน ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

158 320300180 นางสาว สุกัญญา แจนอย ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

159 320300181 นางสาว ธนศิริ มูลโพธิ์ ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

160 320300182 นางสาว อาอีเสาะ สาและ ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

161 320300183 นางสาว ซาวานี เจะสู ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

162 320300185 นางสาว ซารีฮาน สะดียามู ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

163 320300186 นางสาว ฮัซลีนา สะมะนอ ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

164 320300187 นาย ยูโซะ เจะเลาะ ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

165 320300188 นางสาว ฟตรียานี เวาะแม็ง ภาษาอังกฤษ

166 320300189 นางสาว ฟาตีฮาร กาซอ ภาษาอังกฤษ

167 320300190 นางสาว ซูรายา แนลูแล ภาษาอังกฤษ

168 320300191 นางสาว นูรฮายาตี สือแม ภาษาอังกฤษ

169 320300192 นาง นูรฮูดา เจะเตะ ภาษาอังกฤษ

170 320300193 นางสาว สุไฮลา หะยีสะมะแอ ภาษาอังกฤษ

171 320300194 นางสาว ซาวียะห มะยา ภาษาอังกฤษ

172 320300195 นางสาว พาตีฮะ เจะเดะ ภาษาอังกฤษ

173 320300196 นางสาว อารีนา มะดือเระ ภาษาอังกฤษ

174 320300197 นางสาว ไลณี แยนา ภาษาอังกฤษ

175 320300198 นางสาว นูรีฮัน ฮาแย ภาษาอังกฤษ
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(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

176 320300199 นางสาว มารียัม กือจิ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300199

177 320300200 นางสาว นาซีบะ อาแว ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300225

178 320300201 นางสาว มุฮซีนะห กอตอ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 8 อาคาร 3 ชั้น 3

179 320300202 นางสาว ซูไฮฬา อูมา ภาษาอังกฤษ หอง 333

180 320300203 นางสาว ไอเซาะ เปาะจิ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

181 320300204 นางสาว กชกร จุลพันธ ภาษาอังกฤษ

182 320300205 นางสาว ศศินา มณีวิทย ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

183 320300206 นางสาว บุซรอ กูทา ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

184 320300207 นางสาว ไอเสาะ วายูโซะ ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

185 320300208 นางสาว ฮัมเสาะ ยูโซะ ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

186 320300210 นางสาว ฮุสนา บูหัส ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

187 320300211 นางสาว นูรีดา บราเห็ง ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

188 320300212 นางสาว นุรมา แวสะมะแอ ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

189 320300213 นางสาว ฮัฟเสาะ หะยีดอเลาะ ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

190 320300214 นาย ซูลกีฟรี สแลแม ภาษาอังกฤษ

191 320300215 นางสาว ซาฟนี แมะฮะ ภาษาอังกฤษ

192 320300216 นางสาว รอฮานา บาโง ภาษาอังกฤษ

193 320300217 นางสาว ซูไมยะห ดอเลาะ ภาษาอังกฤษ

194 320300218 นางสาว อาอีซะห ซอและ ภาษาอังกฤษ

195 320300219 นางสาว สัลมา จะปะกียา ภาษาอังกฤษ

196 320300220 นางสาว ลุบณา มอลอ ภาษาอังกฤษ

197 320300221 นางสาว มูรนี ป ภาษาอังกฤษ

198 320300222 นาง แวแย ยูโซะ ภาษาอังกฤษ

199 320300224 นางสาว มาสนะ อูมา ภาษาอังกฤษ

200 320300225 นางสาว กูรอหะนา เจะเลาะ ภาษาอังกฤษ
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กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

201 320300226 นางสาว มารีนี มะแซ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 320300226

202 320300227 นางสาว อัสมารา แวหามะ ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300240

203 320300228 นางสาว ฟตมา อาบะ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 9 อาคาร 3 ชั้น 4

204 320300229 นาย มะซอเร บากา ภาษาอังกฤษ หอง 341

205 320300230 นางสาว อาดีละห จอหวัง ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

206 320300232 นางสาว ฮายาตี ดาแม ภาษาอังกฤษ

207 320300233 นางสาว ซัลวานี สาและ ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

208 320300234 นางสาว คอซานะห ตาเยะ ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

209 320300235 นาย ฟครุฑดีน บูหัส ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

210 320300236 นางสาว รูฮานี โตะตาหยง ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

211 320300237 นางสาว อาฟนี เจะมะ ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

212 320300238 นางสาว ณูรอานีซะห ดือราแม ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

213 320300239 นางสาว คอลีมาห ดือเระห ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

214 320300240 นางสาว ยาลีละ หมัดเหล็ม ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

215 325400001 นางสาว มัสนะห มะแซ คหกรรม/คหกรรมศาสตร เลขประจําตัวสอบ 325400001

216 325400002 นางสาว มูลีฮา กือจิ คหกรรม/คหกรรมศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 325400012

217 325400004 นางสาว ปาอีซะห มะลาวี คหกรรม/คหกรรมศาสตร หองสอบที่ 9 อาคาร 3 ชั้น 4

218 325400005 นางสาว ปะอีซะ วาเล็ง คหกรรม/คหกรรมศาสตร หอง 341

219 325400006 นางสาว เกศดาวรรณ ศรีสุวรรณ คหกรรม/คหกรรมศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

220 325400007 นางสาว มารินนา พุฒวัจน คหกรรม/คหกรรมศาสตร

221 325400008 นางสาว นูรีซะห บีดิง คหกรรม/คหกรรมศาสตร

222 325400009 นางสาว นูรีซา เจะดือราแม คหกรรม/คหกรรมศาสตร

223 325400010 นางสาว อัซมะ ยะโกะ คหกรรม/คหกรรมศาสตร

224 325400011 นางสาว นุลรียะ สาแล คหกรรม/คหกรรมศาสตร

225 325400012 นาง นิโลบล รุมภักดี คหกรรม/คหกรรมศาสตร



หนาที่ 10

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

226 325400013 นางสาว นูรีซะห สะนิ คหกรรม/คหกรรมศาสตร เลขประจําตัวสอบ 325400013

227 325400015 นาง ทิศารัตน อูเซ็ง คหกรรม/คหกรรมศาสตร ถึงเลขประจําตัวสอบ 325400045

228 325400016 นางสาว พาตีเมาะ เลาะแม็ง คหกรรม/คหกรรมศาสตร หองสอบที่ 10 อาคาร 3 ชั้น 4

229 325400017 นางสาว พาดีละห เดะแดแมะ คหกรรม/คหกรรมศาสตร หอง 342

230 325400018 นางสาว นูรีซัน สาและ คหกรรม/คหกรรมศาสตร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

231 325400020 นางสาว ซูไรนา เจะแม คหกรรม/คหกรรมศาสตร

232 325400021 นางสาว มาศสินี มาศโอสถ คหกรรม/คหกรรมศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

233 325400023 นางสาว เจะซากูรา หะยีสือแม คหกรรม/คหกรรมศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

234 325400024 นางสาว ยูวารีเยาะ อับดุลดานิง คหกรรม/คหกรรมศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

235 325400027 นาง ภัควดี มะเระ คหกรรม/คหกรรมศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

236 325400028 นาง ศรีสุดา ทองอราม คหกรรม/คหกรรมศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

237 325400030 นางสาว นารีซะห สะแต คหกรรม/คหกรรมศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

238 325400032 นางสาว รีดา สามีแล คหกรรม/คหกรรมศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

239 325400033 นาง มาเรียนา แนกาบาร คหกรรม/คหกรรมศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

240 325400034 นางสาว นูรีซัน แวลาเตะ คหกรรม/คหกรรมศาสตร

241 325400035 นางสาว แกมแกว แกวนอย คหกรรม/คหกรรมศาสตร

242 325400037 นางสาว มัศยา สาเมาะ คหกรรม/คหกรรมศาสตร

243 325400038 นางสาว โรอีดะห บินกามาล คหกรรม/คหกรรมศาสตร

244 325400039 นาย นพมาน สนิ คหกรรม/คหกรรมศาสตร

245 325400040 นางสาว ซูไรนี สะอิ คหกรรม/คหกรรมศาสตร

246 325400041 นางสาว นาปซะ เจะมะ คหกรรม/คหกรรมศาสตร

247 325400042 นางสาว ศญามล อัมภรัตน คหกรรม/คหกรรมศาสตร

248 325400043 นาง กาญจนา หะยีอุเซ็ง คหกรรม/คหกรรมศาสตร

249 325400044 นางสาว ซีตีคอดีเยาะ เถาะ คหกรรม/คหกรรมศาสตร

250 325400045 นางสาว กูมัสกะ ซายอ คหกรรม/คหกรรมศาสตร
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หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

251 324600002 นาง รุสณี หัดขะเจ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600002

252 324600004 นางสาว นูรียะ อามะ คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600030

253 324600005 นางสาว มารีซา ยูโซะ คอมพิวเตอร หองสอบที่ 11 อาคาร 5 ชั้น 2

254 324600007 นางสาว อาวาตีฟ มะสะ คอมพิวเตอร หอง 522

255 324600008 นาย สิปปกร ทวีมาตย คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

256 324600009 นาย มูฮัมหมัด หะยีมะลี คอมพิวเตอร

257 324600010 นางสาว ซากีนา ดะแซ คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

258 324600011 นาย สักรี เจะดอเลาะ คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

259 324600012 นาย อับดุลลา ดือราแม คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

260 324600013 นางสาว ยามีละ ดาลอ คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

261 324600014 นางสาว ปทมวรรณ แกวพิศดาน คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

262 324600015 นาย ฮัมดี นิสะนิ คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

263 324600017 นางสาว วันสุลิศา เบ็ญลาเตะ คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

264 324600018 นางสาว จันทรา ทองตราชู คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

265 324600019 นางสาว กนกพร กอเซ็ม คอมพิวเตอร

266 324600020 นาย นิเชต นิโมง คอมพิวเตอร

267 324600021 นาย ฮัมดี มะมิง คอมพิวเตอร

268 324600022 นาย มะสอบรี กาเร็ง คอมพิวเตอร

269 324600023 นาย อะหะมะ มาแจ คอมพิวเตอร

270 324600024 นาย ซอฟวัน ดานทวีลาภ คอมพิวเตอร

271 324600025 นางสาว การีมะห มุทานิ คอมพิวเตอร

272 324600026 นางสาว การีหมะ สาและ คอมพิวเตอร

273 324600027 นางสาว กูยามีลา นิมะ คอมพิวเตอร

274 324600028 นาย ธนพัฒน คอและ คอมพิวเตอร

275 324600030 นางสาว นาปซะห ดือราแม คอมพิวเตอร
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(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

276 324600031 นาย อารีซ ยาโฮะ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600031

277 324600032 นางสาว ซันมา อะหลี คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600058

278 324600033 นาย ยัสมันดี โตะแวมะ คอมพิวเตอร หองสอบที่ 12 อาคาร 5 ชั้น 2

279 324600034 นาย มะหดี เจะโซะ คอมพิวเตอร หอง 523

280 324600035 นางสาว ลีฮะห เจะเลาะ คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

281 324600036 นาย มูฮัมหมัด โตะเจะ คอมพิวเตอร

282 324600037 นางสาว นิภาพร สูหลง คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

283 324600038 นางสาว อนงคนาฎ นวลลภ คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

284 324600039 นางสาว มารีนา ราแดง คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

285 324600042 นางสาว กัรมียะห ดาฮามิ คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

286 324600043 นางสาว อัสวาณี หมัด คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

287 324600044 นางสาว นุรซีกีน เพชรเบ็ญวาฮับ คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

288 324600045 นางสาว อามานี สะมาแอ คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

289 324600046 นางสาว สุลยานี แวดือราโอะ คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

290 324600047 นางสาว ฟาซียะ มูซอ คอมพิวเตอร

291 324600048 นางสาว อุไรเราะ นาวารี คอมพิวเตอร

292 324600049 นางสาว ฟาดีละ มูซอ คอมพิวเตอร

293 324600050 นางสาว อานีตา อาแวกือจิ คอมพิวเตอร

294 324600051 นางสาว ซูฮาดา หลี คอมพิวเตอร

295 324600053 นางสาว จัสมีนา หะยีสะอิ คอมพิวเตอร

296 324600054 นางสาว อัฟเฟย บือราเฮง คอมพิวเตอร

297 324600055 นางสาว ไพรวัลย โททอง คอมพิวเตอร

298 324600056 นาย สาฮีดี แวดอเลาะ คอมพิวเตอร

299 324600057 นางสาว อาตีกะฮ ฮาแว คอมพิวเตอร

300 324600058 นางสาว ยาวาเฮ มะดีเยาะ คอมพิวเตอร



หนาที่ 13

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

301 324600059 นางสาว รูไวดา สิติ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600059

302 324600060 นางสาว รอบียะ แวดาหะ คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600086

303 324600062 นาง ดวงใจ แกวบรรดาล คอมพิวเตอร หองสอบที่ 13 อาคาร 5 ชั้น 2

304 324600063 นางสาว นาซีรา อับดุลเลาะ คอมพิวเตอร หอง 524

305 324600064 นางสาว นาดียา เจะสู คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

306 324600065 นาย อิลลียัส ดือราแม คอมพิวเตอร

307 324600066 นางสาว แวนุรมา สุเด็น คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

308 324600067 นางสาว หับเสาะ แตมะ คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

309 324600068 นางสาว ธนีศา นิลประเสริฐ คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

310 324600069 นางสาว นูรียะ สาเมาะ คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

311 324600071 นางสาว ฮุสนีย หะยีอาแว คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

312 324600072 นางสาว นูรไลลา ยุโซะ คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

313 324600073 นาย มัสลัน โตะ คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

314 324600074 นางสาว ฮายาตี อารียา คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

315 324600075 นางสาว อันดาลีฟ ยาแล คอมพิวเตอร

316 324600076 นางสาว สุรียาณี มูซอ คอมพิวเตอร

317 324600077 นางสาว รอซือนะห กาโฮง คอมพิวเตอร

318 324600078 นางสาว รอนี ลาหมัน คอมพิวเตอร

319 324600079 นาง วิภาวดี แซมมณี คอมพิวเตอร

320 324600080 นางสาว อารีนา เบ็ญฮาวัน คอมพิวเตอร

321 324600082 นาย สุริยา อาลี คอมพิวเตอร

322 324600083 นาย ซูกิฟลี มะสามัน คอมพิวเตอร

323 324600084 นางสาว ผกางาม แกวจันสี คอมพิวเตอร

324 324600085 นางสาว ฟาดียะห สาและ คอมพิวเตอร

325 324600086 นางสาว มารียะห สามือลา คอมพิวเตอร



หนาที่ 14

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

326 324600088 นางสาว กูฮูดาห รายอลือแมะ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600088

327 324600089 นางสาว นุรฮัสณี ดอเล็ง คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600118

328 324600090 นาย รอมซี ตาเละ คอมพิวเตอร หองสอบที่ 14 อาคาร 5 ชั้น 2

329 324600091 นางสาว ซอฟยะห สุเร็ง คอมพิวเตอร หอง 525

330 324600092 นางสาว รอเมาะ มะมิง คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

331 324600093 นาย ฮานัน หะยีดือเระ คอมพิวเตอร

332 324600094 นาย มูฮัมหมัดรอวีย สาและ คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

333 324600095 นางสาว สาปาเราะห กาจะลากี คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

334 324600096 นางสาว กัญญาภัทร รฐาสุวรรณ คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

335 324600098 นางสาว มัสตูเราะร ยูโซะ คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

336 324600099 วาที่ ร.ต. ฮามาดี ดาราแม คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

337 324600100 นางสาว รอกายะห สาเระ คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

338 324600102 นางสาว รูบัยอะห สาคอมะแซ คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

339 324600103 นาย อับดุลฮากีม เจะเด็ง คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

340 324600105 นาย ซําซูดิน แวซู คอมพิวเตอร

341 324600106 นางสาว นูรีดา สะดี คอมพิวเตอร

342 324600107 นาย สมาน วาเงาะ คอมพิวเตอร

343 324600108 นาย อับดุลเราะหมาน เจะกาเดร คอมพิวเตอร

344 324600109 นาง รอหานา ตาหยง คอมพิวเตอร

345 324600112 นาย ฮาฟส แสแม คอมพิวเตอร

346 324600113 นาย อิมรอน สุหลง คอมพิวเตอร

347 324600114 นางสาว โนซีลา สาลีม คอมพิวเตอร

348 324600115 นางสาว ซัมเราะห บากา คอมพิวเตอร

349 324600116 นาย นิสิต มานะกลา คอมพิวเตอร

350 324600118 นางสาว วรวลัญช เระดือแม คอมพิวเตอร



หนาที่ 15

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

351 324600119 นางสาว สาลีหะ เจะโซะ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600119

352 324600120 นาย สุรัตน หะยีอุมา คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600146

353 324600121 นาย มูฮําหมัดอัสหัร เลาะเมาะ คอมพิวเตอร หองสอบที่ 15 อาคาร 5 ชั้น 3

354 324600122 นางสาว หวันยะ บินหมัด คอมพิวเตอร หอง 532

355 324600123 นาย วันอัฟฟาน มิมอ คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

356 324600124 นางสาว นูรฮายานี ยาญอ คอมพิวเตอร

357 324600125 นาย สุริยะ ยะโกะ คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

358 324600126 นาย ซอบือรี ตาปู คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

359 324600127 นางสาว ธมนวรรณ อูมา คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

360 324600128 นางสาว นัซวาห กาเจ คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

361 324600129 นางสาว อัลวีญา บากา คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

362 324600130 นางสาว กัณฐมณี ชูชวย คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

363 324600131 นางสาว ฟาอีซะห โกะสาโยะ คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

364 324600133 นาย วันชัย พิเชฐบวรกุล คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

365 324600134 นางสาว กุลธีร ใจสุภาพ คอมพิวเตอร

366 324600135 นางสาว รอฮานา สาเล็ง คอมพิวเตอร

367 324600136 นางสาว นูรีซัน ฆอดอ คอมพิวเตอร

368 324600137 นาย ศัลยสดี ฮาแว คอมพิวเตอร

369 324600139 นางสาว อารีณี มะมิง คอมพิวเตอร

370 324600140 นางสาว ฟาตีเมาะห ดาหมิ คอมพิวเตอร

371 324600141 นางสาว มาวัดดะห บือราเฮง คอมพิวเตอร

372 324600142 นาย บัดรี แซมิง คอมพิวเตอร

373 324600143 นางสาว นูรีดา แวยูหนุ คอมพิวเตอร

374 324600145 นาย อัซรอน อาลี คอมพิวเตอร

375 324600146 นางสาว ซาวีลา กาเดร คอมพิวเตอร



หนาที่ 16

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

376 324600148 นางสาว อัสมาร สารี คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600148

377 324600149 นาย รอซาลี สะนอ คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600178

378 324600150 นางสาว นิเราะห แวง คอมพิวเตอร หองสอบที่ 16 อาคาร 5 ชั้น 3

379 324600151 นาย อับดุลการีม มะดีเยาะ คอมพิวเตอร หอง 533

380 324600152 นางสาว นูรไอนี ขุมนาค คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

381 324600153 นาง แวยะห หะยีสาแม คอมพิวเตอร

382 324600155 นางสาว ซูรีนา เวาะมะ คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

383 324600156 นางสาว อามีเราะห มาหะมะ คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

384 324600157 นางสาว วนัฏฐา นิลยรัตน คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

385 324600158 นางสาว กามีละ เจะและ คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

386 324600159 นางสาว ยูซรอย หะยียามา คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

387 324600160 นางสาว ปทมา วันอิดริส คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

388 324600164 นาย อัสรี ดาแม คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

389 324600166 นาย อัสอารี บือราเห็ง คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

390 324600167 นางสาว ซาลีฮะห สะอิ คอมพิวเตอร

391 324600168 นางสาว ยูไรนี เจะมิง คอมพิวเตอร

392 324600169 นาย มงคล ยังทนุรัตน คอมพิวเตอร

393 324600170 นางสาว ยามีละห ยูโซะ คอมพิวเตอร

394 324600171 นาย สุไลมัน มายิ คอมพิวเตอร

395 324600172 นาย อับดุลรอซะ ลากา คอมพิวเตอร

396 324600173 นางสาว มารียะห เจะโซะ คอมพิวเตอร

397 324600174 นางสาว การีมะ มาหมะ คอมพิวเตอร

398 324600176 นางสาว นูรีดา เจะกาเดร คอมพิวเตอร

399 324600177 นางสาว ฟาดีละห ดีแม คอมพิวเตอร

400 324600178 นางสาว กัฟฟารีย เจะเลาะ คอมพิวเตอร



หนาที่ 17

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

401 324600179 นาย ยูสรี ไซซิง คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600179

402 324600180 วาที่ ร.ต. อนุวัตร มะสาแม็ง คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600206

403 324600181 วาที่ ร.ต. อับดุลฮาลีม อูมะ คอมพิวเตอร หองสอบที่ 17 อาคาร 5 ชั้น 3

404 324600183 นางสาว ซะรีปะห เปาะเตะ คอมพิวเตอร หอง 534

405 324600184 นาย มิฟตะหปุรกร เปาะซา คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

406 324600186 นาย นินูรดีน นิสนิ คอมพิวเตอร

407 324600187 นางสาว ตอยีบะห ซากา คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

408 324600188 นาย มูฮัมมัด ตะเยาะ คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

409 324600189 นางสาว แวแย หะยีมะแซ คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

410 324600190 นาย ไพโรจน ดอรอนา คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

411 324600191 นาง รัตนาวดี ฉายแสง คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

412 324600192 นางสาว โนสียะห อาแวยา คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

413 324600193 นางสาว นูรมะหณี เถาวัลย คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

414 324600194 นางสาว สุวรรณา ยูโซะ คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

415 324600195 นางสาว มารียัม ดาโอะ คอมพิวเตอร

416 324600196 นางสาว สุชาดา อิงชาติเจริญพร คอมพิวเตอร

417 324600197 นางสาว นูรีดา ลาเตะ คอมพิวเตอร

418 324600198 นางสาว ฮาวาณี ดอเลาะ คอมพิวเตอร

419 324600199 นางสาว กาญจนา หมัดอาด้ํา คอมพิวเตอร

420 324600200 นาย อัศมินทร สาและ คอมพิวเตอร

421 324600201 นางสาว นารีหมะ เจะปอ คอมพิวเตอร

422 324600202 นางสาว จารุวรรณ จันทรักษ คอมพิวเตอร

423 324600203 นางสาว ฮาลีเมาะ อาหลี คอมพิวเตอร

424 324600204 นางสาว นุรฟาเดีย ดือเระ คอมพิวเตอร

425 324600206 นางสาว เจะรอเมาะ แวสมาแอ คอมพิวเตอร



หนาที่ 18

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

426 324600207 นางสาว มาซีเตาะห สาเมาะ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600207

427 324600208 นางสาว สุไลลา สาแม คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600235

428 324600210 นาง ซอบารียะห หะยีป คอมพิวเตอร หองสอบที่ 18 อาคาร 5 ชั้น 3

429 324600211 นางสาว วารูณี หาเซ็น คอมพิวเตอร หอง 535

430 324600212 นางสาว ศลิษา บิลสัน คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

431 324600213 นางสาว มาซีเตาะห อีแต คอมพิวเตอร

432 324600214 นางสาว อามีเนาะ แนปแน คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

433 324600215 นางสาว ฮัสนะห วาแม คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

434 324600216 นางสาว พิดาว สะแม คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

435 324600218 นางสาว อามีเนาะ มาปะ คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

436 324600219 นางสาว ปะอีซะ เวาะแล คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

437 324600221 นางสาว ซูซัน รัตรวมมาลา คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

438 324600222 นาย อับดุลเลาะ มะสาเมาะ คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

439 324600223 นางสาว ซินนีรา สะนิ คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

440 324600224 นาง ซูวานี นาวี คอมพิวเตอร

441 324600225 นางสาว ซารีฟต นิสนิ คอมพิวเตอร

442 324600226 นางสาว สุนิตา เปาะวอ คอมพิวเตอร

443 324600227 นางสาว อาทิตยา แวเด็ง คอมพิวเตอร

444 324600228 นางสาว ตรีชฎา อาลีดีมัน คอมพิวเตอร

445 324600229 นาย อาหามะรุซลัน แซมะแซ คอมพิวเตอร

446 324600230 นางสาว รอบีอาตง ซาแมยี คอมพิวเตอร

447 324600231 นางสาว ณาดียะห สนิแว คอมพิวเตอร

448 324600233 นางสาว ปาซียะ สะมะแอ คอมพิวเตอร

449 324600234 นางสาว นิชากร คงทอง คอมพิวเตอร

450 324600235 นางสาว ฮูสนี ฮะแวกะจิ คอมพิวเตอร



หนาที่ 19

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

451 324600236 นางสาว ปรียาภรณ ราชแกว คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600236

452 324600237 นางสาว กะรีมะฮ มะสาสา คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600262

453 324600239 นางสาว ซูนิตา เตะโระ คอมพิวเตอร หองสอบที่ 19 อาคาร 5 ชั้น 4

454 324600240 นางสาว อารีนี ดอเลาะ คอมพิวเตอร หอง 541

455 324600241 นาย แวอับดุลเลาะห แวสะแม คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

456 324600242 นางสาว ลาวีหยา สะมะแอ คอมพิวเตอร

457 324600243 นางสาว สุบายดะห ฮาแว คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

458 324600244 นางสาว ฟาซียะ เจะโด คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

459 324600245 นางสาว ตวนยัสมี นิหะ คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

460 324600247 นางสาว สุภสิรี สวัสดิ์แกว คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

461 324600248 นาย ชญานนท พิลาวุฒิ คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

462 324600249 นาง สกุลยา แกวสองสี คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

463 324600250 นางสาว นิเมาะ นิมะ คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

464 324600251 นาย สุไลมาน เจะซิ คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

465 324600252 นางสาว นูรอาซีกีน หะยีบือราเฮง คอมพิวเตอร

466 324600253 นางสาว นูฟนี สารอเอง คอมพิวเตอร

467 324600254 นาย ฮาฟซ เจะสนิ คอมพิวเตอร

468 324600255 นางสาว บาซิเราะห เจะเงาะ คอมพิวเตอร

469 324600256 นางสาว อัสมะ สะแลแม คอมพิวเตอร

470 324600257 นางสาว สุนิสา หมุด คอมพิวเตอร

471 324600258 นาง นุรอัยนี มูซอ คอมพิวเตอร

472 324600259 นางสาว นิอิลมา แวและ คอมพิวเตอร

473 324600260 นางสาว เสาวนีย จะปะกียา คอมพิวเตอร

474 324600261 นางสาว มาซูนี แวสะมะแอ คอมพิวเตอร

475 324600262 นาย อับดุลเลาะ หนิโยะ คอมพิวเตอร



หนาที่ 20

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

476 324600263 นางสาว ปาซียะ ยูโซะ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 324600263

477 324600264 นางสาว มิรันตี ซูสารอ คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวสอบ 324600284

478 324600265 นางสาว นินิลฮูดา แวดาราแม คอมพิวเตอร หองสอบที่ 20 อาคาร 5 ชั้น 4

479 324600266 นางสาว อานีดา บือโดลาเตะ คอมพิวเตอร หอง 542

480 324600267 นางสาว นูรไอนี ทองมณี คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

481 324600268 นางสาว อารีซา สะนิ คอมพิวเตอร

482 324600270 นางสาว ซีตีรอกีเยาะ ดอเลาะ คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

483 324600271 นางสาว คอปอเสาะ ซีนา คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

484 324600272 นางสาว ฟารีณี มาแต คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

485 324600273 นาย ปครุดดีน เจะเฮง คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

486 324600274 นาง กายาตี เต็งมะ คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

487 324600275 นาย จักรพงษ เนาวมุกดา คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

488 324600276 นางสาว อามานี ดอแม คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

489 324600277 นางสาว นูรียะ อาแว คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

490 324600278 นางสาว นูรีดา อาแซ คอมพิวเตอร

491 324600280 นาย เภาซาร เวาะเยาะ คอมพิวเตอร

492 324600281 นางสาว สารีปะห จิเดะ คอมพิวเตอร

493 324600282 นางสาว อานิสะ มุนิมะ คอมพิวเตอร

494 324600283 นางสาว มาเรียนี บากา คอมพิวเตอร

495 324600284 นาย ฟกรี เจะนุ คอมพิวเตอร

496 324200001 นางสาว กุลธิดา บุตรรักษ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจําตัวสอบ 324200001

497 324200002 นางสาว ซูไฮลา เจะหลง ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 324200026

498 324200004 นางสาว นูรมี หะมะกาเซ็ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา หองสอบที่ 21 อาคาร 5 ชั้น 4

499 324200005 นางสาว บาดารียะห สาและ ศิลปะ/ศิลปศึกษา หอง 543

500 324200006 นางสาว ฟูซียะห การีนา ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 21

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

501 324200007 นางสาว อาซีซะห เจะและ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

502 324200008 นางสาว ฮาซีมะห กาซอ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

503 324200009 นางสาว ฮุสนา เจะมะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

504 324200010 นางสาว นูรไอนี กูรุ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

505 324200011 นางสาว พิมพชนก แกวมะแปน ศิลปะ/ศิลปศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

506 324200012 นางสาว ฮูดา มูดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

507 324200013 นางสาว ยามีละห วาเด็ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

508 324200014 นางสาว สุดารัตน เปาะเดง ศิลปะ/ศิลปศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

509 324200015 นางสาว สารีปะห ยาโงะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

510 324200016 นางสาว จีรนาฎ อันเตาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

511 324200017 นางสาว ฮาบเสาะ อาแว ศิลปะ/ศิลปศึกษา

512 324200018 นางสาว ตอยีบะห จาเงาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

513 324200019 นางสาว ปาซียะห แวสะมาแอ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

514 324200020 นางสาว สุกัญญา เอียดยีสะอิ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

515 324200021 นางสาว ไลลา สะดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

516 324200022 นางสาว ซาฟานี วายูนุ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

517 324200023 นางสาว นูรอัยนี หะแว ศิลปะ/ศิลปศึกษา

518 324200024 นาย มะฮดี มะลี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

519 324200025 นาย นูรยะหยา เปาะฮะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

520 324200026 นางสาว นิสาวียะห บาโด ศิลปะ/ศิลปศึกษา

521 324200027 นางสาว มาดีฮะห วาหลง ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจําตัวสอบ 324200027

522 324200028 นางสาว เปาะสาวินี เสะอุเซ็ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 324200053

523 324200029 นางสาว ซูฮัยดะห อะหวัง ศิลปะ/ศิลปศึกษา หองสอบที่ 22 อาคาร 5 ชั้น 4

524 324200030 นางสาว ฮาบีบะฮ สาระ ศิลปะ/ศิลปศึกษา หอง 544

525 324200032 นางสาว บุญวิไล ทองดียิ่ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 22

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

526 324200033 นางสาว ฟดาอียะห วิชา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

527 324200034 นางสาว รอดียะห ดอเลาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

528 324200035 นางสาว ซูไฮบะห อาแวเซาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

529 324200036 นางสาว ปารียะห เจะเลาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

530 324200037 นางสาว ตูแวนูรีดา นิแว ศิลปะ/ศิลปศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

531 324200038 นางสาว ปาตีเมาะ ยูโซะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

532 324200039 นางสาว อาลาวียะห เวาะแม ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

533 324200040 นางสาว กัสนีญา อูมา ศิลปะ/ศิลปศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

534 324200041 นางสาว ฟาตีฮะห เจะเลาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

535 324200042 นางสาว นูรไฮดา หะยีเจะเฮง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

536 324200043 นางสาว โซเฟยะห มามะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

537 324200045 นาย บียามิง มะมิง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

538 324200046 นาย มูฮําหมัดเจฟรี มามะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

539 324200047 นางสาว ซูไฮนี แวหะมะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

540 324200048 นางสาว มัสวารี มะแซ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

541 324200049 นางสาว รุสนาณี ซามะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

542 324200050 นางสาว ปญญาพร เลี่ยมสุวรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

543 324200051 นาย ดันยาล ตูมุ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

544 324200052 นางสาว กัสหมะ เวาะมา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

545 324200053 นางสาว ฮาปเสาะ มาหะมะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

546 324200054 นางสาว ฟาดีละห นิสะนิ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจําตัวสอบ 324200054

547 324200055 นาง มัสตูเราะห เดนอุดม ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 324200083

548 324200056 นาย มูนีร อามะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา หองสอบที่ 23 อาคาร 5 ชั้น 4

549 324200057 นางสาว สุภรัตน เบญญากาจ ศิลปะ/ศิลปศึกษา หอง 545

550 324200058 นางสาว นูรฟาดีละห ตาเลาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 23

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

551 324200059 นางสาว มารฮามาห อีแตเบ็ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

552 324200060 นางสาว นาปเสาะ เจะเมาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

553 324200061 นาย อัสมาดี ไซบุลเลาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

554 324200062 นาย ดอรอแม ดอเลาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

555 324200063 นาย กฤษฎา อภิวัฒนางกูร ศิลปะ/ศิลปศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

556 324200064 นางสาว ซูรียานี หวังจิ ศิลปะ/ศิลปศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

557 324200065 นาย ภูมิศักดิ์ ผูเจริญทรัพย ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

558 324200066 นางสาว อาริษา ขวัญคาวิน ศิลปะ/ศิลปศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

559 324200067 นางสาว ศรินทรา ชฎารัตน ศิลปะ/ศิลปศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

560 324200068 นางสาว นินาซีบะห มะแซ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

561 324200069 นางสาว ซอฟยะห หวันเหล็ม ศิลปะ/ศิลปศึกษา

562 324200071 นางสาว สุไลณี มะยีแต ศิลปะ/ศิลปศึกษา

563 324200072 นางสาว แวฮาลีซะห แปเฮาะอีเล ศิลปะ/ศิลปศึกษา

564 324200074 นาย ภูริทัต ปาธะรัตน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

565 324200075 นางสาว ฟาตีฮะห เจะยะปาร ศิลปะ/ศิลปศึกษา

566 324200076 นางสาว นอรอาสมะ บินเจะอาแว ศิลปะ/ศิลปศึกษา

567 324200080 นางสาว อามีรา เซ็ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

568 324200081 นางสาว รอฮานา สาและเระ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

569 324200082 นาย สมเกียรติ สายสุด ศิลปะ/ศิลปศึกษา

570 324200083 นาย ดุลยา สาเมาะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

571 324200084 นาย อาซูวารี กือนิ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจําตัวสอบ 324200084

572 324200085 นางสาว กาสมา ดือเระ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 324200093

573 324200086 นางสาว อานีตาร วาเตะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา หองสอบที่ 24 อาคาร 7 ชั้น 3

574 324200087 นางสาว นุรฮายาตี สามะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา หอง 731

575 324200088 นางสาว ฮัสนะห โตะโยะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 24

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

576 324200089 นางสาว นุสรา ดําสุทธิ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

577 324200091 นาย ตูวันอับดุลเลาะห ตุวันหะยี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

578 324200092 นาย ศราวุธ หมัดหมาด ศิลปะ/ศิลปศึกษา

579 324200093 นางสาว อัฟเซาะห แวหะยี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

580 321500001 นางสาว กัณฐิกา ฉายศรี วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 321500001

581 321500004 นางสาว อิลฮาม ซาและ วิทยาศาสตรทั่วไป ถึงเลขประจําตัวสอบ 321500023

582 321500005 นางสาว นิซูไฮลา เจะและกาเด็ง วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 24 อาคาร 7 ชั้น 3

583 321500006 นางสาว อัยเสาะ มูซอ วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 731

584 321500008 นาง ซูไวบะห ยูโซะ วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

585 321500010 นางสาว ซูไรยา ดูมิแด วิทยาศาสตรทั่วไป

586 321500011 นางสาว มัรดียะห รูเจน วิทยาศาสตรทั่วไป ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

587 321500012 นางสาว ฮามีซา สะมะแอ วิทยาศาสตรทั่วไป วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

588 321500013 นางสาว ปารีดะ เตะเหมทอง วิทยาศาสตรทั่วไป ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

589 321500014 นางสาว ดาริกา สิงหสุวรรณ วิทยาศาสตรทั่วไป โคโรนา 2019 (COVID-19)

590 321500016 นางสาว รอซีดะ บือสา วิทยาศาสตรทั่วไป  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

591 321500017 วาที่รอยตรี เจฟฟรี แลแม็ง วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

592 321500018 นาย ตอเฮด หมัด วิทยาศาสตรทั่วไป หรือชุดตรวจ ATK 

593 321500021 นางสาว มารีซัม เจะเตะ วิทยาศาสตรทั่วไป หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

594 321500022 นางสาว นัสรียะห เจะดอ วิทยาศาสตรทั่วไป

595 321500023 นางสาว อามีเนาะ มะแตฮะ วิทยาศาสตรทั่วไป

596 321500024 นางสาว อารดียาน แวสมาย วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 321500024

597 321500025 นางสาว ยัซมิน วาจิ วิทยาศาสตรทั่วไป ถึงเลขประจําตัวสอบ 321500053

598 321500026 นางสาว ฟาติมา สามะ วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 25 อาคาร 7 ชั้น 3

599 321500027 นางสาว อาอีชะห โตะโยะ วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 732

600 321500029 นางสาว ซูวานี เจะดือราแม วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 25

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

601 321500030 นางสาว มูรนีย มุทานิ วิทยาศาสตรทั่วไป

602 321500031 นางสาว มุอัซเซาะมะฮ ลาเตะ วิทยาศาสตรทั่วไป ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

603 321500032 นางสาว โศรยา มะมิง วิทยาศาสตรทั่วไป วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

604 321500033 นาง สอฟหยะ หมาดหนุด วิทยาศาสตรทั่วไป ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

605 321500034 นางสาว ไซนับ อาบู วิทยาศาสตรทั่วไป โคโรนา 2019 (COVID-19)

606 321500035 นางสาว เจะนะห หะยีอาแว วิทยาศาสตรทั่วไป  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

607 321500036 นางสาว นูรีซัน อาแวกะจิ วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

608 321500037 นางสาว มูรนี เจะแว วิทยาศาสตรทั่วไป หรือชุดตรวจ ATK 

609 321500038 นางสาว ฆอรีเยาะ หะมะ วิทยาศาสตรทั่วไป หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

610 321500039 นางสาว สุชาดา สะอุ วิทยาศาสตรทั่วไป

611 321500040 นางสาว รุสนานี มูซะ วิทยาศาสตรทั่วไป

612 321500041 นางสาว อามัล นาแวบือเจาะ วิทยาศาสตรทั่วไป

613 321500042 นางสาว นิฮาวา ซีอูเซ็ง วิทยาศาสตรทั่วไป

614 321500043 นางสาว ยามีละ ดอเลาะ วิทยาศาสตรทั่วไป

615 321500044 นางสาว ปาตีเมาะ ยีมาแน วิทยาศาสตรทั่วไป

616 321500045 นางสาว สาวาลี แวฮามะ วิทยาศาสตรทั่วไป

617 321500046 นางสาว กัมซะ สาและ วิทยาศาสตรทั่วไป

618 321500047 นาง นุรอัสมา หะยีมูหิ วิทยาศาสตรทั่วไป

619 321500049 นางสาว นิดา มามะ วิทยาศาสตรทั่วไป

620 321500053 นางสาว นูรฮายาตี วามะ วิทยาศาสตรทั่วไป

621 321500055 นาย สาการียา สมาแอ วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 321500055

622 321500056 นางสาว กอนีตะห สะแลแม วิทยาศาสตรทั่วไป ถึงเลขประจําตัวสอบ 321500083

623 321500058 นาย อิสมาแอ ดอเลาะ วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 26 อาคาร 7 ชั้น 3

624 321500059 นาง เรียมวิภา สีวิพัฒน วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 737

625 321500060 นางสาว นูรีนา แยนา วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 26

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

626 321500061 นาง นูรียะ วอคารี วิทยาศาสตรทั่วไป

627 321500064 นางสาว ซูไฮดา จารง วิทยาศาสตรทั่วไป ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

628 321500065 นางสาว ซัลหมะ สูหลง วิทยาศาสตรทั่วไป วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

629 321500066 นางสาว ฟตฮียะห เจะเฮง วิทยาศาสตรทั่วไป ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

630 321500068 นางสาว วันนูรีฮะห ลาเตะ วิทยาศาสตรทั่วไป โคโรนา 2019 (COVID-19)

631 321500069 นางสาว อารียา วาเด็ง วิทยาศาสตรทั่วไป  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

632 321500070 นางสาว นูรีฮา ยือลาแป วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

633 321500071 นางสาว เกาซัด เงาะ วิทยาศาสตรทั่วไป หรือชุดตรวจ ATK 

634 321500072 นางสาว รุซดา แปเลาะ วิทยาศาสตรทั่วไป หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

635 321500073 นางสาว อารีนา นิแหละ วิทยาศาสตรทั่วไป

636 321500074 นางสาว มีนา มามะ วิทยาศาสตรทั่วไป

637 321500075 นางสาว ตัสนีม สะนิ วิทยาศาสตรทั่วไป

638 321500076 นางสาว แวอัสมา แวหะมะ วิทยาศาสตรทั่วไป

639 321500077 นาย แวมาหดี มาหะดุง วิทยาศาสตรทั่วไป

640 321500078 นางสาว ไอนุง หะมะสุ วิทยาศาสตรทั่วไป

641 321500079 นางสาว หมะซง มามะ วิทยาศาสตรทั่วไป

642 321500080 นางสาว มาเรียม กาเซะ วิทยาศาสตรทั่วไป

643 321500081 นางสาว มาซีเตาะ สาและ วิทยาศาสตรทั่วไป

644 321500082 นางสาว บาซีเราะห เจะมะ วิทยาศาสตรทั่วไป

645 321500083 นางสาว ฟาติมะฮ หะยีตาเห วิทยาศาสตรทั่วไป

646 321500086 นาง ไซนีย ดอเลาะ วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 321500086

647 321500087 นางสาว ปภาดา ศิริสุทธารมย วิทยาศาสตรทั่วไป ถึงเลขประจําตัวสอบ 321500112

648 321500088 นางสาว รอกีเยาะ เจะอามะ วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 27 อาคาร 7 ชั้น 3

649 321500090 นางสาว สุไรดา เจะเกาะบะ วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 738

650 321500091 นางสาว มาเรียม ตือกา วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 27

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

651 321500093 นางสาว ยูวารีเยาะ กาแบ วิทยาศาสตรทั่วไป

652 321500094 นางสาว ปาดีละห เจะมามะ วิทยาศาสตรทั่วไป ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

653 321500095 นางสาว พาตีเมาะ กะสูเมาะ วิทยาศาสตรทั่วไป วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

654 321500096 นางสาว สุรียานา แวดือราเฮง วิทยาศาสตรทั่วไป ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

655 321500097 นางสาว อังสนา ฮะซา วิทยาศาสตรทั่วไป โคโรนา 2019 (COVID-19)

656 321500098 นางสาว มริสา กะมูเด็ง วิทยาศาสตรทั่วไป  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

657 321500099 นางสาว ฟารีดา มือเยาะ วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

658 321500100 นางสาว คอรีเยาะ ลูโบะยาซิง วิทยาศาสตรทั่วไป หรือชุดตรวจ ATK 

659 321500101 นางสาว ฮัลซูรา ซานา วิทยาศาสตรทั่วไป หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

660 321500102 นางสาว อามีเนาะ ดาโอะ วิทยาศาสตรทั่วไป

661 321500103 นางสาว รอฟอะ สาเมาะ วิทยาศาสตรทั่วไป

662 321500104 นางสาว รอมือละห มะแซi วิทยาศาสตรทั่วไป

663 321500105 นาย มูฮําหมัด บินสามะ วิทยาศาสตรทั่วไป

664 321500106 นางสาว ตูแวไซนะ ดาจูดา วิทยาศาสตรทั่วไป

665 321500107 นาย อัซฮานณ สือนิ วิทยาศาสตรทั่วไป

666 321500108 นางสาว ฮานี หะยีดือราแม วิทยาศาสตรทั่วไป

667 321500109 นางสาว จิราภรณฺ แวหะมะ วิทยาศาสตรทั่วไป

668 321500110 นางสาว รอฮายู เจะแม วิทยาศาสตรทั่วไป

669 321500111 นางสาว นูรีดา โซะ วิทยาศาสตรทั่วไป

670 321500112 นางสาว นูรฮายาตี วาดี วิทยาศาสตรทั่วไป

671 321500113 นาง สาปูเราะ นิมะ วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 321500113

672 321500114 นางสาว วาลัยลา เจะแม็ง วิทยาศาสตรทั่วไป ถึงเลขประจําตัวสอบ 321500141

673 321500115 นางสาว ไซหมะ บินดือราแม วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 28 อาคาร 7 ชั้น 4

674 321500116 นางสาว อามานี บาซอ วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 741

675 321500117 นางสาว นูรีซะ เจะนิ วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 28

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

676 321500118 นางสาว ซูวีรา ยิ วิทยาศาสตรทั่วไป

677 321500119 นางสาว ยันนาตี เมาะแอ วิทยาศาสตรทั่วไป ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

678 321500120 นางสาว นุรฮุดา บือราเฮง วิทยาศาสตรทั่วไป วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

679 321500122 นางสาว ซาบานะ สือรี วิทยาศาสตรทั่วไป ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

680 321500124 นาง ไซนีย แวบาดะ วิทยาศาสตรทั่วไป โคโรนา 2019 (COVID-19)

681 321500126 นางสาว นูรีซัน สาเเละ วิทยาศาสตรทั่วไป  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

682 321500127 นาย อับดุลอะซีซ สําเร วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

683 321500128 นาง สิริกาญจน พรมพุม วิทยาศาสตรทั่วไป หรือชุดตรวจ ATK 

684 321500129 นางสาว แวสาปยะห แวเด็ง วิทยาศาสตรทั่วไป หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

685 321500130 นางสาว ฮานาน มะเซ็ง วิทยาศาสตรทั่วไป

686 321500131 นางสาว นาดียะฮ มะยูนุ วิทยาศาสตรทั่วไป

687 321500132 นางสาว อูมัยกือซง หะระตี วิทยาศาสตรทั่วไป

688 321500133 นางสาว สารีฮะ โด วิทยาศาสตรทั่วไป

689 321500134 นางสาว โนรีซัน อุมา วิทยาศาสตรทั่วไป

690 321500136 นาง แวกามารีเยาะ ปูโจะ วิทยาศาสตรทั่วไป

691 321500137 นาง ตูแวซารีฟาห กาแม วิทยาศาสตรทั่วไป

692 321500138 นางสาว ซอบารียะห สาแม วิทยาศาสตรทั่วไป

693 321500139 นางสาว ฟารีดา แวโดยี วิทยาศาสตรทั่วไป

694 321500140 นางสาว นัจมี มะกือจิ วิทยาศาสตรทั่วไป

695 321500141 นาย อะหหมัด สุหลง วิทยาศาสตรทั่วไป

696 322700001 นาย ฮาซัน ปยา พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 322700001

697 322700002 นาย อาหามะ กูนิง พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 322700025

698 322700003 นาย กูอิบรอเฮม กูบาฮา พลศึกษา หองสอบที่ 29 อาคาร 6 ชั้น 3

699 322700004 นาย ฟาฎิล ดามะ พลศึกษา หอง 632

700 322700005 นางสาว ฮาวาตี เจะเงาะ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 29

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

701 322700006 นาย ถิรวุฒิ เจะหลง พลศึกษา

702 322700007 นาย เอกชัย หะยีเด็ง พลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

703 322700008 นาย มูฮําหมัดซิดดีกีน เจะนิ พลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

704 322700009 นาย ฟรฮาน เงาะ พลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

705 322700010 นาย อิบรอฮีม ทิพยยอและ พลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

706 322700011 นาย นิซูฟยัน สุหลง พลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

707 322700012 นาย ซับรีย ลาเตะ พลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

708 322700013 นาย อดุลย ขุนริทธิ์ พลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

709 322700014 นาย รุสลี หะแว พลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

710 322700015 นาย ฟุรกร เจะฮะ พลศึกษา

711 322700016 นางสาว ซูไรดา บาโงสะตา พลศึกษา

712 322700017 นาย อัสรีย ยีดอรอแม พลศึกษา

713 322700018 นาย แพนดี ซาเบะ พลศึกษา

714 322700019 นาย บุดีมัน เจะอามะ พลศึกษา

715 322700020 นางสาว นูรูลฮูดา โตะเด็ง พลศึกษา

716 322700021 นาย ชารีฟ เจะมะ พลศึกษา

717 322700022 นางสาว เมธินุช ออนละมุน พลศึกษา

718 322700023 นาย มะรอสดี จิตอซอ พลศึกษา

719 322700024 นาย รุสดี แวโดยี พลศึกษา

720 322700025 นาย ซัฟวัน จารุประสิทธิ์ พลศึกษา

721 322700026 นาย ฟารุค เจะมะ พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 322700026

722 322700027 นาย อัสมีน ตันหยง พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 322700052

723 322700028 นาย มะยูโซะ เจะอุบง พลศึกษา หองสอบที่ 30 อาคาร 6 ชั้น 3

724 322700029 นาย อามีน เสดี พลศึกษา หอง 633

725 322700030 นาย ใสดีนา อูมา พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 30

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

726 322700031 นางสาว นูรมา สามะ พลศึกษา

727 322700032 นาย มูฮํามัดรอยาลี หะยีอาแว พลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

728 322700033 นาย มูฮําหมัดนูร ลาเตะ พลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

729 322700034 นาย นาวาวี ประจัน พลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

730 322700035 นาย นัศรัณย เจะแต พลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

731 322700036 นาย ซูพียัน ยามา พลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

732 322700037 นาย มูฮัมมัดกาแมล สาแลหมัน พลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

733 322700038 นาย ไซดีนา ปูเตะ พลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

734 322700041 นางสาว อาวาฏิฟ ดายะ พลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

735 322700042 นางสาว ปาตีเมาะ สอและ พลศึกษา

736 322700043 นาย สูหัยมีน เจะมิ พลศึกษา

737 322700044 นางสาว ฟาตีเมาะ ยูโซะ พลศึกษา

738 322700045 นาย อิลยาส เจะหะ พลศึกษา

739 322700046 นาย อับดุลฮากิม มามะ พลศึกษา

740 322700047 นาย ฮาซันบาซอรี วาเด็ง พลศึกษา

741 322700048 นาย อาบัส เจะมิง พลศึกษา

742 322700049 นาย อัมรันท อามิง พลศึกษา

743 322700050 นาย นิเซง นิเฮง พลศึกษา

744 322700051 นางสาว ซัลมา ตันหยง พลศึกษา

745 322700052 นาย มูหัมหมัดตามีซี สะแลแม พลศึกษา

746 322700053 นาย แวลี อิเฮง พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 322700053

747 322700054 นาย ภานุพงศ ไชยโสม พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 322700082

748 322700056 วาที่รอยตรี ไซนูนอาบีดีน เจะมะ พลศึกษา หองสอบที่ 31 อาคาร 6 ชั้น 4

749 322700057 นาย สับรี สาและ พลศึกษา หอง 641

750 322700059 นางสาว ตอยยีบะ แวกาจิ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 31

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

751 322700060 นาย อะหมัด ราชชํารอง พลศึกษา

752 322700061 นาย มูฮัมหมัดซูบกี แมเราะดํา พลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

753 322700062 นาย มะแอ เจะเตะ พลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

754 322700063 นาย ฮาฟส ยูโซะ พลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

755 322700064 นาย อัฟฟาน บากา พลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

756 322700065 นาย มูฮัมหมัด บุญสง พลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

757 322700066 นาย อับดุลรอแม เซงมี พลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

758 322700067 นาย มะรอบี สะนิ พลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

759 322700069 นาย อาลียะห สาแล พลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

760 322700070 นาย ฮาเซม เจะเลาะ พลศึกษา

761 322700071 นาย ปยะบุตร สีแดง พลศึกษา

762 322700073 นาย ฮําหมัดฟตรี ดือราวี พลศึกษา

763 322700074 นาย รุสลัน ยูนุ พลศึกษา

764 322700075 นาย อารียเพ็น ดาราแมง พลศึกษา

765 322700076 นางสาว นูรียะห มาแต พลศึกษา

766 322700078 นาย อดัม สาวี พลศึกษา

767 322700079 นาย รีซูวัน เปาะหะ พลศึกษา

768 322700080 นาย อานัส มะเด็ง พลศึกษา

769 322700081 นาย เฟาซี ยูโซะ พลศึกษา

770 322700082 นาย ดาวุธ ดาหวี พลศึกษา

771 322700083 นาย พูนทรัพย อธิกธาดา พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 322700083

772 322700084 นาย อิบรอเฮ็ม ซอเด็ง พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 322700107

773 322700085 นาย มูฮําหมัดฟรฮาน เจะเอาะ พลศึกษา หองสอบที่ 32 อาคาร 6 ชั้น 4

774 322700086 นาย อาบูซาเปยน แก พลศึกษา หอง 642

775 322700087 นาย นัฐวุฒิ แวมามุ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 32

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

776 322700088 นาย นูรมัน การี พลศึกษา

777 322700089 นาย มะสุกรี สะหะ พลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

778 322700090 นาย กลยุทธ ยี่เซง พลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

779 322700091 นาย อัมรินทร อูเส็ง พลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

780 322700092 นาย อิบรอเฮม จารง พลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

781 322700093 นาย มูฮําหมัดซัยยูกี ซีนา พลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

782 322700094 นาย นิยาร กาแบ พลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

783 322700095 นาย บันดี ยีอาสะ พลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

784 322700096 นางสาว อัสมะห กะลูแป พลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

785 322700097 นางสาว :ซูรีนา ละนิติง พลศึกษา

786 322700098 นาย กิตติ กอเส็ม พลศึกษา

787 322700099 นาย เกรียงไกร บุญจันทร พลศึกษา

788 322700100 นาย มาหามะอามิน เจะเห็ง พลศึกษา

789 322700101 นางสาว ณัฐนิชา ชูศรี พลศึกษา

790 322700102 นาย ไพซ็อลล บาและ พลศึกษา

791 322700103 นาย มะนาเซ ฮาแว พลศึกษา

792 322700104 นาย ซาฟุดดีน สลาวะ พลศึกษา

793 322700105 นาย อนันต ดะซิ พลศึกษา

794 322700106 นาย ปุณยวีร ลิ่มสุวรรณ พลศึกษา

795 322700107 นาย นิอิบรอเฮม สะอิ พลศึกษา

796 322700108 นาย ซาระฮัน ปูลา พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 322700108

797 322700109 นาย อุสมาน สาอีซา พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 322700134

798 322700110 นาย มูฮัมหมัดอาฟต ดาราแม พลศึกษา หองสอบที่ 33 อาคาร 6 ชั้น 4

799 322700111 นาย ฮารน อาแย พลศึกษา หอง 643

800 322700112 นาย อาดือนัน อาแว พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 33

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

801 322700113 นาย วสันต ทับทอง พลศึกษา

802 322700114 นางสาว นูรไอนี เดนหะ พลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

803 322700115 นาย อาลียะ บือแน พลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

804 322700116 นาย มะยูไล สาและ พลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

805 322700117 นาย อดุลย กาซอ พลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

806 322700118 นาย ฟาฮัด หนูเบะ พลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

807 322700119 นาย มูฮํามัดยูกี เจะเลาะ พลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

808 322700120 นาย อัมรี เจะเลาะ พลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

809 322700123 นาย ซูฮัยมี ตาเยะ พลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

810 322700124 นาย อาดีล สีวัน พลศึกษา

811 322700125 นาย มะกาสฟ ยามา พลศึกษา

812 322700126 นาย ยาการียา สามะ พลศึกษา

813 322700127 นาย มะกอเซ็ง เจะเหาะ พลศึกษา

814 322700128 นาย มะยะ วาแวนิ พลศึกษา

815 322700129 นางสาว นูรีซัน เจะแอ พลศึกษา

816 322700130 นางสาว แวเสาะ แมวาโซะ พลศึกษา

817 322700131 นาย อิคลาส เบ็ญอับดุลลาร พลศึกษา

818 322700132 นาย มูหํามัดเปาซี อาเยาะแซ พลศึกษา

819 322700133 นาย อิบรอเฮง กาซา พลศึกษา

820 322700134 นางสาว นาดียะห หยีกาเร็ม พลศึกษา

821 322700135 นาย ซุบฮี สนิ พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 322700135

822 322700136 นาย ธนพัฒน บริรักษนรากุล พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 322700162

823 322700137 นาย มูฮัมหมัดบาซอรีย มะลีมูแบ พลศึกษา หองสอบที่ 34 อาคาร 6 ชั้น 4

824 322700138 นาย ภานุมาศ ลาเตะ พลศึกษา หอง 644

825 322700139 นาย ซูเบร แวนะไล พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 34

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

826 322700140 นาย อันวา เวาะแม พลศึกษา

827 322700141 นางสาว ซูไนซะห ลีมิง พลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

828 322700142 นาย อนุวา กาปง พลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

829 322700143 นาย สุดีรมัน เจะเลาะ พลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

830 322700145 นาย มะยูโซะ สะมะแห พลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

831 322700146 นาย เจะวาฮับ มามุ พลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

832 322700148 นาย มาฮาซัน หะยีมุเสาะ พลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

833 322700149 นาย ดานิช ไสยาตรี พลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

834 322700150 นาย วุฒติชัย ขวัญวิชา พลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

835 322700151 นาย ซุกรี คงคาลีมีน พลศึกษา

836 322700152 นาย ซูไฮดี สิเดะ พลศึกษา

837 322700153 นาย วันอาหามัด หะมะ พลศึกษา

838 322700154 นาย มะนูเซ็ง เดิมดอลา พลศึกษา

839 322700155 นาย มะซอบรี อาแว พลศึกษา

840 322700157 นาย มูฮมัดอารวี ลาเตะ พลศึกษา

841 322700158 นาย มูฮัมหมัดอัสมีน สะนิ พลศึกษา

842 322700159 นาย ฮาบีบุลเลาะห สารีกามา พลศึกษา

843 322700160 นาย รอฮิม วิไลห พลศึกษา

844 322700161 นาย มะยูโซะ ดอเลาะ พลศึกษา

845 322700162 นาย อานัส ยูโซะ พลศึกษา

846 322700163 นาย อันนูวา สามะ พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 322700163

847 322700164 นางสาว จิตรา มณีวิทย พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 322700188

848 322700165 นาย นิอิรฟาน สะรีบู พลศึกษา หองสอบที่ 35 อาคาร 6 ชั้น 4

849 322700166 นาย อาหะมะ อาบูวะ พลศึกษา หอง 645

850 322700167 นาย ซอดีกี หะยีดาโอะ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล



หนาที่ 35

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

851 322700168 นาย อับดุลเราะมัน หลําบาหลี พลศึกษา

852 322700169 นาย รอมลี ดือเระ พลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

853 322700170 นาย ตูแวบาสรี เจะเลาะ พลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

854 322700171 นาย อาสือมิง เจะมิง พลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

855 322700172 นาย มะฮัมดี เจะหลง พลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

856 322700173 นาย มาฮัสซัน เจะดาโอะ พลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

857 322700174 นางสาว ไอดะ ดอเลาะ พลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

858 322700176 นาย อิบรอเฮ็ง แวหลง พลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

859 322700177 นาย รอมซี แวนิ พลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

860 322700179 นาย สันห อุเซ็น พลศึกษา

861 322700180 นาย อนัส แวสอเฮาะ พลศึกษา

862 322700181 นาย อาหามะ สะนิ พลศึกษา

863 322700182 นาย เจะอาริฟ เจะอามะห พลศึกษา

864 322700183 นาย อาแว ลาเตะ พลศึกษา

865 322700184 นาย อิสเหาะ ยะวาย พลศึกษา

866 322700185 นาย เเวซาการียา โตะกะ พลศึกษา

867 322700186 นาย อาหะมะ เจะยูนุ พลศึกษา

868 322700187 นาย เอกพล หลงสามะ พลศึกษา

869 322700188 นาย อัรฟน ยามา พลศึกษา

870 325600001 นาย ซอลีฮีน เบ็ญฮาวัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325600001

871 325600002 นางสาว นูรูลฮูดา สามะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325600026

872 325600003 นางสาว วรากานต ศรีเพ็ญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หองสอบที่ 36 อาคาร 8 ชั้น 2

873 325600004 นางสาว ซูไนนะฮ มะดีเยาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หอง 821

874 325600005 นางสาว อายีซะ นาแว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

875 325600006 นางสาว สารีนา ลันจา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา



หนาที่ 36

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

876 325600007 นางสาว สีตีอายา มะลี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

877 325600008 นางสาว อาซูรา สาเมาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

878 325600009 นางสาว นาดียะห สาและ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

879 325600011 นางสาว นูรียะ แวเด็ง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

880 325600012 นางสาว นาดียะห สือตาป ประถมศึกษา/การประถมศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

881 325600013 นางสาว นูรยานี หะยีมาเละ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

882 325600014 นางสาว นาอีมะห อาลิอาดัม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

883 325600015 นางสาว ฟาตีเมาะ จอเอาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

884 325600016 นางสาว อัฟนัน เจะยอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

885 325600017 นางสาว สุรียาตี หะยีแวฮามะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

886 325600018 นางสาว สรินตยา สาและ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

887 325600019 นางสาว นิซูไวบะห กาเดร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

888 325600020 นางสาว อาซียะห อําเซาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

889 325600021 นางสาว นูรฟาตีฮะห ยาโฮะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

890 325600022 นางสาว นูรไลลา เลาะลีเยาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

891 325600023 นางสาว นูรไอนี หะยีสะมาแอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

892 325600024 นางสาว อีมานี สะมะแอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

893 325600025 นางสาว อนูส ลาหมัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

894 325600026 นางสาว แวสุไรดา สาและ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

895 325600027 นางสาว นูรียะ เจะอารง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325600027

896 325600028 นางสาว รอฮานิง หะยีดอเลาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325600054

897 325600029 นางสาว อามีนะห มัชปอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หองสอบที่ 37 อาคาร 8 ชั้น 2

898 325600030 นางสาว ซีตีซัลวา ไทรทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หอง 822

899 325600031 นางสาว อาวาตีฟ ตันหยงปาแน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

900 325600032 นางสาว ซัลบียะ มะดง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา



หนาที่ 37

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

901 325600033 นางสาว กูไอนี นิเฮ็ง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

902 325600034 นางสาว มุมีนะห เจะเตะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

903 325600035 นางสาว ซุลฟยะ ลือโมะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

904 325600037 นางสาว นุสรี สนิหวี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

905 325600038 นางสาว ฮาซียะห อาแว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

906 325600039 นางสาว รวิยา อาลีอิสเฮาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

907 325600040 นางสาว อามานี แวง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

908 325600041 นางสาว ซูนีตา มะลี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

909 325600042 นางสาว อารีนา เปาะแต ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

910 325600043 นางสาว มุสลีฮะห เจะกาเดร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

911 325600045 นางสาว มารีนา ปแนบาโง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

912 325600047 นางสาว นูรุลฮูดา แวสะมาแอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

913 325600048 นางสาว อายีซะ เจะเหม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

914 325600049 นางสาว สาฟหนะ ตาเละ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

915 325600050 นางสาว สวยบะ กือเตะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

916 325600051 นางสาว รอฮานา จะจา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

917 325600052 นางสาว ฟารีนะ กาเดร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

918 325600053 นางสาว สุรียานา อับดุลเลาะฮ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

919 325600054 นางสาว ไซนับ สาและ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

920 325600055 นางสาว นูรฮูดา สมาแล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325600055

921 325600056 นางสาว ศิรภัสสร อําไพรัตน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 320300072

922 325600057 นางสาว ฮานี ลีมอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หองสอบที่ 38 อาคาร 8 ชั้น 2

923 325600059 นางสาว มาฮานี ดาโอะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หอง 823

924 325600060 นาง พิมลพัทธ วาเล็ง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

925 325600061 นางสาว ฮุสณา ปะจูเลาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา



หนาที่ 38

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

926 325600062 นาง การาวาตี สามะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

927 325600063 นางสาว รอปอะ สาเระ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

928 325600064 นางสาว อัยนี มาหามะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

929 325600065 นางสาว แอนนา สาและ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

930 325600066 นางสาว นูรฮายาตี อาดํา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

931 325600067 นางสาว นุรฮูฎา สาเมาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

932 325600068 นาง ซารียาห นิเดรหะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

933 325600069 นางสาว สาวินี หนูแกนเพ็ชร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

934 325600070 นางสาว ซุฟญานี แลนิง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

935 325600071 นาย อัมรํา มะแซ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

936 325600072 นาง แวกูซัยมะ มิงซานา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

937 325700001 นางสาว รุวัยดา สาหัดสะตํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700001

938 325700003 นางสาว รอฟอะห กาเดาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700007

939 325700004 นางสาว ฮาฟฟะห มะลีเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 38 อาคาร 8 ชั้น 2

940 325700005 นางสาว อารีนา อับดุลเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 823

941 325700006 นางสาว นูรีซัน กอและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

942 325700007 นางสาว นุฟยล เจะป ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

943 325700008 นางสาว นูรยานี หะมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700008

944 325700009 นางสาว อรกช ราชสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700043

945 325700010 นางสาว ซากีเราะ แวดาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 39 อาคาร 8 ชั้น 2

946 325700011 นางสาว วัรดา มะเสาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 824

947 325700012 นางสาว ซูไรยา กาหมาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

948 325700017 นางสาว รอกีเยาะ สะนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

949 325700018 นางสาว ฮาฟซะห หะแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

950 325700020 นางสาว ซอฟยา อาบูซาแล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 39

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

951 325700023 นางสาว นูรีดา มะหะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

952 325700024 นางสาว ซูไรนี เจะแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

953 325700025 นางสาว อาดีบะห บาเหะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

954 325700026 นางสาว นูรไอดา โตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

955 325700027 นางสาว ฟาตีหะ มะเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

956 325700028 นางสาว อามีเนาะ มาเจะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

957 325700029 นางสาว ยาวีตา ลาเด็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

958 325700030 นางสาว ซารีฟะ นุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

959 325700033 นางสาว อานีตา อาแวกาจิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

960 325700034 นางสาว นูรีมาน และมะลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

961 325700035 นางสาว พิชญา ขุนทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

962 325700037 นางสาว นุรไอนี ลาเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

963 325700039 นางสาว นูรีดา กาเจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

964 325700040 นางสาว ฮาดีบะ บาราเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

965 325700041 นางสาว สุภารัตน ชูเกิด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

966 325700042 นางสาว วรศมน แกวละเอียด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

967 325700043 นางสาว กอนีตะห สาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

968 325700044 นางสาว มาซีเตาะ ดากามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700044

969 325700046 นางสาว อารีนาถ สันขะหรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700074

970 325700047 นาง ปาณิศา ชูสั้น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 40 อาคาร 8 ชั้น 2

971 325700050 นางสาว ฮานาน สาแม็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 825

972 325700051 นางสาว รอปอะ เจะและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

973 325700052 นางสาว ยูวารา มะแซ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

974 325700053 นางสาว อิซซะห สาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

975 325700054 นางสาว สุภาวดี วรรณเสน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 40

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

976 325700055 นางสาว ฮามีดะห บือราเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

977 325700056 นางสาว มาเรียม เดเระมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

978 325700057 นางสาว นูรฮูดา เลาะมัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

979 325700058 นางสาว นูรไอนี ตาเละ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

980 325700059 นางสาว รอไฟละห มะแซ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

981 325700060 นางสาว สารีนา จะปะกิยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

982 325700061 นางสาว รอสือนะ ดอฆอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

983 325700062 นางสาว ชรรณษา เพชรทองขาว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

984 325700064 นางสาว นูตรียะห ดอเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

985 325700065 นางสาว อาอีดะห หะยียูโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

986 325700067 นางสาว มานีซะห มะแซ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

987 325700068 นางสาว เจะรูอัยดา เบ็ญหวันสนิท ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

988 325700069 นาย มะเปาซี ดอเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

989 325700070 นางสาว รอฮีมะห หะยีนิเงาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

990 325700071 นางสาว นารียา ดีเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

991 325700072 นางสาว เมยวดี ดิษฐวงศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

992 325700074 นางสาว ตอฮีเราะห สะเตาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

993 325700075 นางสาว สุนิศา สุขหนูแดง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700075

994 325700076 นางสาว ยุสสรอ มาหมัด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700111

995 325700077 นาง แวไซนุง แวฮามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 41 อาคาร 8 ชั้น 2

996 325700079 นาง อาอีเซาะห โตะเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 826

997 325700082 นางสาว ซูไรดา คาเดร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

998 325700086 นางสาว อิลฮัม แวบือซา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

999 325700087 นางสาว ปทมา มามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1000 325700088 นางสาว นูรมี ยูโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 41

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1001 325700091 นางสาว เปาะนูไร ตูแวปูเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1002 325700092 นางสาว สุไรนี อาบูบากา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1003 325700093 นางสาว นิฮุสณา นิมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1004 325700094 นางสาว ฮาบีบะห กอแต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1005 325700095 นางสาว ดาลีละห ยูนุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1006 325700096 นางสาว เนาวาร สาเมาะบาซา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1007 325700097 นางสาว สามีเราะห ดือราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1008 325700098 นางสาว การีมะ สาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1009 325700099 นางสาว รอสีดา เจะนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1010 325700100 นางสาว คอดีเยาะห โตะอาดัม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1011 325700101 นางสาว กามีลา ขาเด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1012 325700102 นางสาว ฟาตีนะห กาซอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1013 325700103 นาง อุมูนไอมาน จะปะกียา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1014 325700106 นางสาว อานีซะ มาเละ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1015 325700108 นางสาว ลาตีปะห หะยีมูหิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1016 325700110 นางสาว ไลลา ลาเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1017 325700111 นางสาว พาอีซะ ยามา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1018 325700113 นางสาว กามารียะห แวนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700113

1019 325700114 นางสาว ซัยนับ เจะอุบง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700142

1020 325700115 นางสาว มารียัม หะยีสามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 42 อาคาร 8 ชั้น 2

1021 325700116 นางสาว ฟารีดา โตะหลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 827

1022 325700117 นางสาว ไอนี จาจา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1023 325700118 นาง แวฮามีดะ มะลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1024 325700119 นางสาว อานิสา สาเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1025 325700120 นางสาว ฟารีดา แวสาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 42

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1026 325700121 นางสาว นูรอ นาวาวี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1027 325700123 นางสาว นูรียะห มูซอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1028 325700124 นางสาว พาดีละ มะซู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1029 325700126 นางสาว ยารอดะห แวอุเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1030 325700128 นางสาว สุไรยา สะอิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1031 325700129 นางสาว นูรีซัน ดือรามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1032 325700130 นางสาว นูรฮายา สะมะแอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1033 325700131 นางสาว นูรีซัน หะมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1034 325700132 นางสาว รุสนะห ดือเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1035 325700133 นางสาว ยาวาเห ดอเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1036 325700135 นางสาว อัตรวานี เจะเมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1037 325700136 นางสาว นูรีซัน สาเมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1038 325700137 นางสาว วันโซเฟย หะแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1039 325700139 นางสาว สูรีนา คือเดาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1040 325700140 นางสาว มาเรียม สาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1041 325700141 นางสาว นาปเสาะ จะปะกิยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1042 325700142 นางสาว ซัลมา อาสัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1043 325700143 นางสาว หัสนี อาลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700143

1044 325700144 นางสาว นูรีนา ยะหริ่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700172

1045 325700148 นางสาว ซารูนี ลาเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 43 อาคาร 8 ชั้น 3

1046 325700149 นางสาว นาตีละ ซาเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 832

1047 325700151 นางสาว ไอนี หวังจิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1048 325700152 นางสาว อามีเนาะ สุลง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1049 325700153 นางสาว นูรีดา เจะฮะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1050 325700154 นางสาว รอกีเยาะ มาฮะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 43

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1051 325700155 นางสาว มารีณี สาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1052 325700156 นางสาว นุอัสนา ลอดิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1053 325700157 นางสาว ซูไลคอ หะยีนาแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1054 325700158 นาง นินัสริน เเซเเร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1055 325700159 นางสาว อามีเนาะห ดือเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1056 325700160 นางสาว อามี ซิแต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1057 325700161 นางสาว ซูปยะห บินสนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1058 325700162 นางสาว ซับรีณาร มามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1059 325700163 นางสาว มัสณา เจะดือเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1060 325700165 นางสาว อารีซา วาเด็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1061 325700166 นาย มะเปาสี มะยี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1062 325700167 นางสาว นิอาซียะ แนปแน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1063 325700168 นางสาว ซูไฮลา มือเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1064 325700169 นาย ภานุวัตร ฐิติสิรินันท ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1065 325700170 นางสาว นูรีซัน ดาโอะโสะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1066 325700171 นาง มาเรียม มะแซ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1067 325700172 นางสาว นาปเสาะ มะเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1068 325700173 นางสาว ฮิดายะห สาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700173

1069 325700174 นางสาว ตวนรุสนา กูจิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700199

1070 325700175 นางสาว สะอีดะห สุหลง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 44 อาคาร 8 ชั้น 3

1071 325700176 นางสาว นารีปะ สือเตาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 833

1072 325700177 นางสาว มาซีเตาะห สือเตาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1073 325700178 นางสาว รอซือนะ มะมิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1074 325700179 นางสาว นุฮาซิมา ดือเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1075 325700180 นางสาว ฮามีดะ ฮาแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 44

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1076 325700181 นางสาว นูรไอนี มะเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1077 325700182 นางสาว มาสีเถาะ ดํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1078 325700183 นางสาว ญัมฮูรี บือซา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1079 325700184 นางสาว ซารีนา ลือแบซา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1080 325700185 นางสาว นิรุสณา แวดอเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1081 325700187 นางสาว นูรีตา มาลัยมาลย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1082 325700188 นางสาว มารือนี ปูแทน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1083 325700189 นางสาว รุสนา แวมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1084 325700191 นางสาว อนุรี ยามาลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1085 325700192 นางสาว นูรีซัน อูมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1086 325700193 นางสาว อาอีเสาะ วาป ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1087 325700194 นางสาว พารีสา ดือราซอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1088 325700195 นาง อามีเราะ วาเด็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1089 325700196 นางสาว มาหาณี ฮารี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1090 325700197 นางสาว พาตีเมาะ สะนอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1091 325700198 นาง ซานีซาฮ ดอเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1092 325700199 นางสาว พราวนภา อุเส็นยัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1093 325700200 นางสาว ไซนะ บาราเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700200

1094 325700201 นางสาว รอกีเยาะ เจะอามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700229

1095 325700203 นางสาว อามีเนาะ เจะเงาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 45 อาคาร 8 ชั้น 3

1096 325700204 นางสาว อามีเนาะ ดือราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 834

1097 325700205 นางสาว ภารีซาห มะยะเด็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1098 325700206 นางสาว ยารานีย ยาฟา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1099 325700207 นางสาว นูรีดา มะเกะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1100 325700208 นางสาว ฮาปอเสาะ แลมอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 45

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1101 325700210 นางสาว มูรณา ลูโบะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1102 325700211 นางสาว นุรินดา ปูเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1103 325700212 นางสาว กูซง รงโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1104 325700213 นางสาว อะแอเสาะ หะยีปะดอเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1105 325700214 นางสาว คอรีเยาะ ยูโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1106 325700215 นางสาว สูไฮลา เจะเละ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1107 325700216 นางสาว ฟาตีเมาะห ยะโกะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1108 325700217 นางสาว ซอพียะห บาโงสะตู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1109 325700219 นางสาว ชลธิชา นวลแกว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1110 325700220 นางสาว นูรีฮัน สาหลํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1111 325700222 นางสาว ไซนูน ดาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1112 325700223 นางสาว มัซกะห บาราเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1113 325700225 นางสาว นารีมัน หะแวกะจิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1114 325700226 นาง รอฮานา สาเมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1115 325700227 นางสาว บัสมะห ยูโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1116 325700228 นาง สุไลดา หะยีสาอุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1117 325700229 นางสาว กัลยา เจะหลง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1118 325700232 นางสาว ตอฮีเราะ โตะเมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700232

1119 325700233 นางสาว นาปเซาะ แนปแน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700258

1120 325700235 นางสาว สารีพะ อูเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 46 อาคาร 8 ชั้น 3

1121 325700236 นางสาว อานีซะห แมเราะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 835

1122 325700237 นางสาว นูรีซัน กาเต็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1123 325700238 นางสาว เจะซารียะ หมันหมู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1124 325700239 นางสาว มัยเฮรัน การียา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1125 325700240 นาง นิตยา แกวเขียว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 46

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1126 325700241 นางสาว สูไรยา วาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1127 325700242 นางสาว นูรีดา สาเมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1128 325700243 นางสาว สุวัยรี วานิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1129 325700244 นางสาว นัสเราะ เหมตํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1130 325700245 นางสาว แวเสาะ เบ็ญเด็งซี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1131 325700246 นางสาว อาซียะห เจะมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1132 325700247 นางสาว ยัสมี แยนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1133 325700248 นางสาว กมลชนก สมคิด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1134 325700250 นางสาว คอรีเยาะ สาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1135 325700251 นางสาว ฮาบีบะ เจะหะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1136 325700252 นางสาว อารีนา ดือเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1137 325700253 นางสาว ฟาซียะ มาแจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1138 325700254 นางสาว รูกัยยะห เจะยะปา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1139 325700255 นางสาว ซูฮัยณีย บือราเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1140 325700256 นางสาว อามีเนาะ มูซอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1141 325700257 นางสาว สากีนะ เหมาะจะโรจน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1142 325700258 นางสาว ฟตมะห สาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1143 325700259 นางสาว ชาลีมา อาสะอีดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700259

1144 325700260 นางสาว นาซีบะห บาฮะคีรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700287

1145 325700261 นางสาว รุสติลา ดือราแม็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 47 อาคาร 8 ชั้น 3

1146 325700264 นางสาว พาซือละห อีซอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 836

1147 325700266 นาง รุสนี สุตรา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1148 325700267 นางสาว อัสซะ ดือราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1149 325700268 นางสาว อาดีละห ดือราแมหะยี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1150 325700269 นางสาว ฟาฎีลา โตะบือลูกา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 47

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1151 325700270 นางสาว ซูไรยา สุหลง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1152 325700271 นาย พาดีลี มะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1153 325700272 นางสาว นูรฮูดา มามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1154 325700273 นางสาว สูไอดะห เจะแต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1155 325700274 นางสาว ปาตีฮะ บาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1156 325700275 นางสาว สงกรานต ยี่ตระกูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1157 325700276 นางสาว รอฮีมะห หีมเกะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1158 325700277 นางสาว โนรีฮะ มะดาโอะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1159 325700278 นางสาว แวฮาสเมาะ แวสมาย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1160 325700279 นางสาว สุรายา โตะแวมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1161 325700280 นางสาว รุสณี เจะแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1162 325700281 นาย มะฮัมดีย มูอิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1163 325700282 นางสาว อุซวาฮฮ สนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1164 325700283 นางสาว ฟาตีเมาะ แมะเราะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1165 325700284 นาย อับดุลการีม สามะอาลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1166 325700285 นางสาว นูรไอนี สาฮา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1167 325700287 นางสาว ฟรดาวส กะละ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1168 325700288 นางสาว นูรไอนี อีแน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700288

1169 325700289 นางสาว สูไรดา สะนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700317

1170 325700290 นาง ปทมา หะยีตาเฮร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 48 อาคาร 8 ชั้น 3

1171 325700291 นางสาว มาลีนี ยะยอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 837

1172 325700292 นางสาว วีระพร กอแน็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1173 325700293 นางสาว ยามีละห ยะยอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1174 325700294 นางสาว นูรไอนีย เตาะสาตู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1175 325700295 นางสาว วนิดา สาเมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 48

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1176 325700296 นางสาว อัสมะ ตาสา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1177 325700297 นางสาว ฮาพีซา แตมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1178 325700298 นางสาว ซัยเคาะห มามุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1179 325700299 นางสาว รุวัยดา เจะอุมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1180 325700300 นางสาว ขอมสะ ดาราแมง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1181 325700303 นางสาว ซากีเราะฮ หะแวกะจิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1182 325700304 นางสาว ฮาสือเมาะ กะลูแป ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1183 325700306 นางสาว อัจจิมา รัตนพงศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1184 325700307 นางสาว ขอตีเยาะ เลาะหวี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1185 325700308 นางสาว ซาลูมาร สะมะแอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1186 325700310 นางสาว เสาวนีย สินธู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1187 325700311 นางสาว ฮัซมะห ดาโอะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1188 325700312 นางสาว แวปสะ มีนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1189 325700314 นางสาว กรรณิการ แมเราะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1190 325700315 นาง ฮามีเนาะ อาแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1191 325700316 นางสาว อาอีดะ เจะมูซอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1192 325700317 นางสาว ธนิกา เจะสะตํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1193 325700318 นางสาว นูรียะ ยูโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700318

1194 325700320 นางสาว จีฮาน ยะยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700347

1195 325700321 นางสาว นาซอพะ แดวอสนุง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 49 อาคาร 8 ชั้น 4

1196 325700322 นางสาว วรรณิษา หละโสะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 841

1197 325700323 นางสาว สาจีรา บาซอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1198 325700324 นางสาว ตวนมารีแย โตะกูบาฮา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1199 325700325 นางสาว คอลีเยาะ ดือเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1200 325700326 นางสาว มีลาห กูแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 49

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1201 325700327 นางสาว พาซียะห เลาะราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1202 325700328 นางสาว สาริณี สาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1203 325700329 นางสาว อิสนีวาตี สาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1204 325700330 นางสาว นายูวา แปะแนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1205 325700332 นางสาว ตัสนีม สะสนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1206 325700333 นางสาว ไรดา อามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1207 325700334 นางสาว ปูซัน นิลาโวะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1208 325700335 นางสาว สุนิสา โตะยีวานี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1209 325700336 นางสาว บัดรียะห ซี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1210 325700337 นางสาว ซูฮัยดา หะยีหามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1211 325700338 นางสาว รอกีเยาะ ลือมานะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1212 325700339 นางสาว อาซีเยาะห สือแลแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1213 325700343 นางสาว ซูไฮดา เจะอาแซ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1214 325700344 นาง นัตติยา สีหนู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1215 325700345 นางสาว มาซีเตาะ ดะเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1216 325700346 นางสาว หุสนา ลาเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1217 325700347 นางสาว ตัสณีม เจะดือราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1218 325700348 นางสาว อัลยานี วาโดร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700348

1219 325700349 นางสาว รุสนี นาวารี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700374

1220 325700350 นาง มาซีเตาะ สามิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 50 อาคาร 8 ชั้น 4

1221 325700351 นางสาว ฟาตีฮะ ดอเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 842

1222 325700352 นาง คอรปเสาะ ซอดิส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1223 325700353 นางสาว ไซตน จรีดิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1224 325700354 นางสาว นูรีซา สาแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1225 325700355 นางสาว มุสลีฮะห อาแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 50

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1226 325700356 นางสาว รอเฮล กอซา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1227 325700358 นางสาว ยามีละ สะอิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1228 325700359 นางสาว รอฮานี กาแบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1229 325700360 นางสาว การีมะ เจะแมเราะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1230 325700361 นางสาว รอฮานา อาแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1231 325700362 นางสาว ยาวียะ มาหิเละ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1232 325700363 นางสาว ณาดาร สนิแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1233 325700364 นางสาว ซานีตา ยุโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1234 325700365 นางสาว นายูฮัน ยูโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1235 325700366 นางสาว ซูลัยณีย อาแด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1236 325700367 นางสาว นูรอัยนี แวหะยี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1237 325700369 นางสาว กัสหมะ มามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1238 325700370 นางสาว อามานี สีตีเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1239 325700371 นางสาว ยูรีนา สามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1240 325700372 นางสาว มาดีฮะห วาเยะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1241 325700373 นางสาว ไซนัต เจะมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1242 325700374 นางสาว ปะอีซะ หะมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1243 325700375 นางสาว ปายียะห เจะป ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700375

1244 325700376 นางสาว นิอามีเนาะ ดอเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700403

1245 325700377 นางสาว รอฮานา กูจิกูมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 51 อาคาร 8 ชั้น 4

1246 325700378 นางสาว แวรอฮานิง วันมามุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 843

1247 325700379 นางสาว ฟาดีละห จารง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1248 325700381 นาย มูฮําหมัด เจะอุบง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1249 325700382 นางสาว มาซีเตาะ มะสะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1250 325700384 นางสาว ตวนฮาบีบะ แลบากา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 51

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1251 325700385 นางสาว นูรีนา ตาเมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1252 325700386 นาง อุไร อิศรางกูร ณ อยุธยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1253 325700387 นางสาว อิปตีซัน ลาแมบาตา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1254 325700388 นางสาว อรทัย สุวรรณวงศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1255 325700390 นางสาว นิปะอีซะห นิเดรหะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1256 325700391 นางสาว รุสมานีย สาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1257 325700392 นางสาว รอซีดะ แพทยสาหลํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1258 325700393 นาง นุสเราะห มะโระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1259 325700394 นาง ปาตีเมาะ ฮาลีมสุลัยม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1260 325700395 นางสาว แวซูนีลา เซ็งหมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1261 325700396 นางสาว ซารีปะ ตาเละ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1262 325700397 นางสาว สุธินันท สงสังข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1263 325700398 นางสาว แวรอหะนิง แวแยนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1264 325700399 นาง ยลิตา อุมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1265 325700400 นางสาว ฟาตีเมาะห ปลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1266 325700401 นางสาว แวมรีแย เลาะซา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1267 325700403 นางสาว สารีนา วานิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1268 325700405 นางสาว สูไฮนี สามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700405

1269 325700406 นางสาว ฮาซียะห แวอูเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700431

1270 325700407 นางสาว อานีซะห เฮ็งปยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 52 อาคาร 8 ชั้น 4

1271 325700408 นางสาว รอกายะห ปูซู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 844

1272 325700409 นางสาว รุสมีนา สนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1273 325700410 นางสาว เกตนนิภา มุกดารัตน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1274 325700411 นางสาว แวอารีนา หะยีสอเฮาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1275 325700413 นางสาว อามาลิน เจะแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 52

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1276 325700414 นาง ซีตีซาวานี แยนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1277 325700415 นาง สารีปะ ยีคาเรง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1278 325700417 นางสาว ณัฏฐนัชชา สุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1279 325700418 นาง สุดารัตน เบญจกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1280 325700419 นางสาว สารีนา ยะปา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1281 325700420 นางสาว จิราวรรณ บุญมี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1282 325700421 นาง มาซีเตาะ ชูออน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1283 325700422 นางสาว โรฮานี ยูโซะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1284 325700423 นางสาว อาตีเกาะฮ ลาหิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1285 325700424 นางสาว อาซียะห แปเฮาะอีเล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1286 325700425 นางสาว อานีซะห ลือโมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1287 325700426 นาง แวรอกีเยาะ เบ็ญอาบูบากัร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1288 325700427 นางสาว ยารอนะ นิทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1289 325700428 นางสาว วันอามี หะยีดราโอะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1290 325700429 นางสาว ไลลา ยอยเหาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1291 325700430 นางสาว อาสะ หอประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1292 325700431 นางสาว นูรีตา เนือเร็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1293 325700433 นางสาว ฟตมา แวหะมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700433

1294 325700434 นางสาว สีตีไซยนะ บือราเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700465

1295 325700435 นางสาว อามีเนาะ มูละซอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 53 อาคาร 8 ชั้น 4

1296 325700437 นางสาว จนัสธา คงนุมัติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 845

1297 325700438 นางสาว เสาวภา พรหมนิมิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1298 325700439 นางสาว ูใฮดา กาเซ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1299 325700440 นางสาว สุรอดะ เจะเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1300 325700441 นางสาว ตวนฟารีดา ตูแวปูเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 53

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1301 325700442 นางสาว สุไรณีย ดือราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1302 325700443 นางสาว จัสมิน บือราเฮง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1303 325700444 นางสาว นิสาลีนา มะมิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1304 325700445 นางสาว รูฮานา หะยีสะมะแอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1305 325700446 นางสาว กามีละห ลาเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1306 325700451 นางสาว อายดา หะยีดือเระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1307 325700452 นางสาว อามีเนาะ สะแลแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1308 325700453 นางสาว ซาพานี บาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1309 325700454 นางสาว ซูปยะห หะยีดาราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1310 325700455 นางสาว รอกีเยาะ เจะมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1311 325700456 นางสาว มารีนี ซาบารอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1312 325700457 นางสาว นูริมะห หมัดอะด้ํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1313 325700459 นางสาว อาซียะห เจะอุมาร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1314 325700460 นางสาว นูรมา สะแต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1315 325700463 นางสาว นุรฮัม ยาริแมง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1316 325700464 นาง นิซานีซะห วาเยะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1317 325700465 นาง ปาตีเมาะ หะยีตาเฮ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1318 325700468 นางสาว ยามีละ นิตา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700468

1319 325700469 นาง ซารีปะห เดมิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700493

1320 325700470 นางสาว แวสุไรฮัน อนุภักดิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 54 อาคาร 8 ชั้น 4

1321 325700471 นางสาว อาดีละห อามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 846

1322 325700472 นางสาว ไซนะ บีรู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1323 325700473 นางสาว นูรียะห มามะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1324 325700474 นางสาว ยามีละห แวอาเนาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1325 325700476 นางสาว รอสีดะ สาเมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 54

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1326 325700477 นางสาว เจะปาตีเมาะ บากา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1327 325700478 นางสาว รอบียะ ดอเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1328 325700479 นางสาว สะรูมา มาเยะอุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1329 325700480 นางสาว นูรไอซา วาหลง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1330 325700481 นางสาว ยาวารี เจะเงาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1331 325700482 นางสาว ปฐนฐิตา ชัยตะมาตย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1332 325700483 นางสาว หมะโซม มะดาโอะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1333 325700484 นางสาว ยามีละ ดาราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1334 325700485 นางสาว มารานี สาแม็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1335 325700486 นางสาว นิชานันท อาแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1336 325700487 นางสาว นูรีซะ เจะปูเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1337 325700488 นางสาว สุรพร สามัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1338 325700489 นางสาว อรูณี อาเล็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1339 325700490 นางสาว อัสมะห ลํามือเดาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1340 325700491 นางสาว กัสมาวาตี ปูลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1341 325700492 นางสาว เสาวนีย มะยิดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1342 325700493 นางสาว อานูดา วอหะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1343 325700495 นางสาว ซากีเราะ อีลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 325700495

1344 325700496 นาง ฟาตีมัตร สือแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึงเลขประจําตัวสอบ 325700532

1345 325700497 นางสาว ฟาซีหยะ เจะเยาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หองสอบที่ 55 อาคาร 8 ชั้น 4

1346 325700498 นางสาว อาอีเซาะ วาหลง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หอง 847

1347 325700499 นางสาว ฮาซามี วาหลง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

1348 325700500 นางสาว อัยมี สาและ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1349 325700501 นางสาว อาตฟาล สะอะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

1350 325700504 นาง บัดรียะห หะยีวอเนาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ



หนาที่ 55

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

1351 325700511 นาง นิภาภรณ ใหมเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

1352 325700513 นาง กัลยา แจมจันทร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

1353 325700514 นางสาว วรรณสินี ฮารน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

1354 325700515 นางสาว รัตนา พรมเพ็ชร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

1355 325700517 นางสาว จินดารัตน ใหมเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

1356 325700518 นางสาว ลักษมี หลงรักษณาวงศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

1357 325700519 นาง วีรพร นิลรัตน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1358 325700520 นางสาว สาวิตรี แวหะยี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1359 325700521 นางสาว นูรฮายาตี สานอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1360 325700522 นางสาว มาเรียม ตาเละ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1361 325700523 นางสาว รอสือนะ หะบาแย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1362 325700524 นางสาว มารียะห อาซามิดิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1363 325700526 นาง รอฮานิง ลาเตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1364 325700529 นางสาว ปาตีเมาะ วานิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1365 325700530 นางสาว ฮาลีเมาะ มีนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1366 325700531 นางสาว จารียา หมัดหมาด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1367 325700532 นางสาว ใอนิง ตาแมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



หนาที่ 1

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 091500699 นางสาว สุธารี แวอาลี วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 1 อาคาร 2 ชั้น 1

2 471500006 นาย ฟาเอ็ก สาหลําสุหรี วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 212

3 471500027 นางสาว ฟาตีฮะห เล็งสือนิ วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

4 471500043 นาย อิลฮาม เจะอาแว วิทยาศาสตรทั่วไป

5 471500050 นางสาว นิฟรียัล สะมาแอ วิทยาศาสตรทั่วไป ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

6 471500051 นางสาว อามีเนาะ เปาะเซ็ง วิทยาศาสตรทั่วไป วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

7 471500053 นางสาว แวรอสเมาะ แวสะแลแม วิทยาศาสตรทั่วไป ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

8 471500055 นางสาว อาซียาห มหัตธีระ วิทยาศาสตรทั่วไป โคโรนา 2019 (COVID-19)

9 471500066 นางสาว ใบบะ ยาลาแว วิทยาศาสตรทั่วไป  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

10 471500075 นางสาว ซากีนะ เจะเหาะ วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

11 471500100 นางสาว นาซีบะห อาลี วิทยาศาสตรทั่วไป หรือชุดตรวจ ATK 

12 471500111 นางสาว ซูไวดะห นูเตะ วิทยาศาสตรทั่วไป หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

13 471500122 นางสาว แวนูรียะห แวโดยี วิทยาศาสตรทั่วไป

14 471500134 นางสาว รูมัยศอ กียะ วิทยาศาสตรทั่วไป

15 471500135 นางสาว ฟาตีมา ดามะ วิทยาศาสตรทั่วไป

16 471500136 นางสาว มารีแย แนลี วิทยาศาสตรทั่วไป

17 471500154 นางสาว สุมัยยะ เจะเหมาะ วิทยาศาสตรทั่วไป

18 471500181 นางสาว นาซีเราะ เจะมะ วิทยาศาสตรทั่วไป

19 471500190 นางสาว ซารีเฟาะห สามะ วิทยาศาสตรทั่วไป

20 471500209 นางสาว นูรีซัน หะแว วิทยาศาสตรทั่วไป

21 491500119 นาย อัสมิน แม็ง วิทยาศาสตรทั่วไป

22 491500146 นางสาว การีมะห สาและ วิทยาศาสตรทั่วไป

23 491500149 นางสาว นูรอยฮัน เจะสู วิทยาศาสตรทั่วไป

24 601500021 นางสาว จิราภา กงแกว วิทยาศาสตรทั่วไป

25 681500092 นางสาว นาวาล มะ วิทยาศาสตรทั่วไป

สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล



หนาที่ 2

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

26 681500153 นางสาว รุสนี เส็ง วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 2 อาคาร 2 ชั้น 1

27 681500168 นางสาว มายนะ สาและ วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 213

28 681500189 นางสาว หทัยชนก เลื่อนจันทร วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

29 681500193 นางสาว ฮาลีเมาะ สมาแอ วิทยาศาสตรทั่วไป

30 681500195 นางสาว ยามีละห กาเซง วิทยาศาสตรทั่วไป ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

31 681500213 นางสาว ปาตีเมาะ จาเงาะ วิทยาศาสตรทั่วไป วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

32 681500226 นางสาว นูรมาน อีแต วิทยาศาสตรทั่วไป ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

33 681500273 นางสาว รุสนี แมเฮาะดํา วิทยาศาสตรทั่วไป โคโรนา 2019 (COVID-19)

34 681500305 นางสาว สุธัญญา ไกรเทพ วิทยาศาสตรทั่วไป  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

35 681500306 นางสาว ฐิติมา ทองจํารูญ วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

36 681500322 นางสาว ซัรวาอ สิมา วิทยาศาสตรทั่วไป หรือชุดตรวจ ATK 

37 681500346 นางสาว ฮุสนา อาเล็ม วิทยาศาสตรทั่วไป หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

38 681500434 นางสาว จรรยาพร อินนอย วิทยาศาสตรทั่วไป

39 681500435 นางสาว ศศิวิมล หิ้นสกุล วิทยาศาสตรทั่วไป

40 681500458 นางสาว สุนิษา สุขสมบูรณ วิทยาศาสตรทั่วไป

41 681500533 นางสาว นาปซะห เวาะแซ วิทยาศาสตรทั่วไป

42 681500575 นางสาว กนกวรรณ อิงแกว วิทยาศาสตรทั่วไป

43 681500607 นางสาว ธัญชนก นวลดี วิทยาศาสตรทั่วไป

44 681500616 นางสาว นุรไฮนี หะยีดอเลาะ วิทยาศาสตรทั่วไป

45 681500660 นางสาว อาอีดะ เจะแม วิทยาศาสตรทั่วไป

46 681500690 นางสาว นูรฮูดา เจะอาลี วิทยาศาสตรทั่วไป

47 681500702 นางสาว ชาณีตา สาเหาะ วิทยาศาสตรทั่วไป

48 681500732 นางสาว แพรววนิดา สรศรีสม วิทยาศาสตรทั่วไป

49 681500739 นาง นาซีพะ โชคชัย วิทยาศาสตรทั่วไป

50 681500746 นางสาว โรสมาวาตี ยะโกะ วิทยาศาสตรทั่วไป



หนาที่ 3

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

51 681500770 นางสาว นุรวัยดา กือสะ วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 3 อาคาร 2 ชั้น 1

52 681500844 นาย ณัฐปคัลภ ราชนุย วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 214

53 681500858 นางสาว รูไวดา กาเดร วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

54 681500873 นางสาว ซูลฟย อับดุลมายิส วิทยาศาสตรทั่วไป

55 681500876 นางสาว แวซูฟยะห หะยีสามะ วิทยาศาสตรทั่วไป ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

56 681500880 นางสาว ซําซียะห มะมิง วิทยาศาสตรทั่วไป วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

57 681500898 นางสาว ชุติมา มัจฉา วิทยาศาสตรทั่วไป ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

58 681500906 นางสาว สุกัญญา จุลราช วิทยาศาสตรทั่วไป โคโรนา 2019 (COVID-19)

59 681500971 นางสาว เจะโรฮานี เจะดอเลาะ วิทยาศาสตรทั่วไป  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

60 681500990 นางสาว ปทิตตา สุวรรณเรือง วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

61 125600021 นางสาว นูรเรีย มะหนิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

62 255600002 นางสาว มาเรียม ตาซา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

63 475600026 นางสาว อูมัยมะห หามะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

64 475600034 นางสาว นิฟาดีละห ดีแม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

65 475600038 นางสาว มูรนี สือนิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

66 495600001 นางสาว ทรรศวรรณ ลาภเจือจันทร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

67 495600012 นางสาว จิรวรรณ บํารุงพานิช ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

68 585600011 นางสาว ธิดารัตน ยะโกะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

69 585600012 นางสาว คอลีเยาะ มะเกะรอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

70 585600021 นาย นิกร นุนแกว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

71 685600002 นางสาว อัณณณญาดา กิจวานิชเสถียร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

72 685600045 นางสาว รอฮันนี เจะเลาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

73 685600057 นางสาว ธันญา รุงจรูญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

74 685600070 นาย ชิฟฟรี ลาแซ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

75 785800003 นางสาว รอฮานี ตาเละ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว



หนาที่ 4

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

76 014600099 นาย อุดม ตนวิชา คอมพิวเตอร หองสอบที่ 4 อาคาร 2 ชั้น 2

77 024600311 นางสาว ฟฏมาวาตี จีนารง คอมพิวเตอร หอง 222

78 024600380 นางสาว แวสามีลา ยูโซะ คอมพิวเตอร สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

79 094600859 นางสาว นูรีดา ยามูสะนอ คอมพิวเตอร

80 124600012 นาย อิสมาแอล พิทักษลาวัลย คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

81 254600014 นาง นูรีซัน หะยี คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

82 254600016 นาย มูฮําหมัดฟาอี เจะโซะ คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

83 254600021 นางสาว นิสรีน ดอเลาะ คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

84 254600022 นางสาว ซูลัยดา กาเดร คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

85 254600027 นางสาว นิอัฟนาน สาอุ คอมพิวเตอร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

86 254600096 นางสาว ซามีลา สาและ คอมพิวเตอร หรือชุดตรวจ ATK 

87 254600097 นางสาว นิมะห มะสาวา คอมพิวเตอร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

88 254600102 นางสาว อรัญญานุช อามะ คอมพิวเตอร

89 254600107 นาย มูฮัมหมัดนูรดิน พิทักษลาวัลย คอมพิวเตอร

90 254600124 นางสาว นูรูลฮูดา ยะเอะ คอมพิวเตอร

91 254600132 นางสาว ซูมัยยะห กะแลแปะ คอมพิวเตอร

92 254600133 นางสาว แวนาเดีย เจะแนะ คอมพิวเตอร

93 254600143 นางสาว ซูไฮณีย หยีมามุ คอมพิวเตอร

94 254600147 นางสาว รอฮีหมะ ตาเยะ คอมพิวเตอร

95 254600159 นางสาว ซูรีนา มูเซะ คอมพิวเตอร

96 254600168 นางสาว นารีมาน ดูมีแด คอมพิวเตอร

97 254600171 นางสาว ซอลีฮะห สะมะแอ คอมพิวเตอร

98 254600174 นางสาว สีตีมารียัม เจะเฮง คอมพิวเตอร

99 254600177 นางสาว ณุรีสา แฉมิง คอมพิวเตอร

100 254600179 นางสาว มารีนี ดาลี คอมพิวเตอร



หนาที่ 5

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

101 254600183 นางสาว ณาวา ลาเตะ คอมพิวเตอร หองสอบที่ 5 อาคาร 2 ชั้น 2

102 254600245 นางสาว ซากีนะ วาหลง คอมพิวเตอร หอง 223

103 474600039 นางสาว อาซีรา ดอรอนา คอมพิวเตอร สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

104 584600085 นางสาว ดวงกมล แกวประเสริฐ คอมพิวเตอร

105 684600289 นางสาว นูรอามีรา ยะโกะ คอมพิวเตอร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

106 684600298 นาย ภวิษ อิสาเฮาะ คอมพิวเตอร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

107 684600311 นางสาว สโรชา แอเด็น คอมพิวเตอร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

108 684600313 นางสาว นูรยานี อาแว คอมพิวเตอร โคโรนา 2019 (COVID-19)

109 684600379 นางสาว คอลีเยาะ อูมา คอมพิวเตอร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

110 095700589 นางสาว รอซีดะห ดาโอะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

111 215701049 นาง วันซาปูเราะ เจริญวิริยะภาพ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

112 225700279 นางสาว ปานไพลิน สังขศิลปชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

113 255700074 นางสาว สุภาวดี คงทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

114 255700077 นางสาว อามีเนาะ ราแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

115 255700092 นางสาว มายูนะ อาแว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

116 255700193 นางสาว นัสรียะห เจะแวสารี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

117 255700237 นางสาว นูรฟาติน วายะโยะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

118 255700422 นาง ฟตรียะห สือแม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

119 255700429 นางสาว นูรุลฮูดา วาเลาะแต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

120 475700179 นางสาว บัสฮะ เหมตํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

121 585700134 นางสาว รอฮานา มันเก็ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

122 585700178 นางสาว ราณี ปริงทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

123 585700212 นางสาว นินูรอาซีกีน เจะอาแซ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

124 585900001 นางสาว พิชญานันท เพชรมณี บรรณารักษ

125 585900024 นางสาว ซัลมา ตาเยะ บรรณารักษ
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หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ
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ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564
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126 012000270 นาย ภูเบศวร อนรรฆธนะกุล สังคมศึกษา หองสอบที่ 6 อาคาร 5 ชั้น 1

127 022000732 นางสาว นาซีเราะห กูโน สังคมศึกษา หอง 511

128 222000127 นาย วาลิด ดอเลาะ สังคมศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

129 222000206 นางสาว มารียัม จารง สังคมศึกษา

130 222000316 นางสาว ปราณี ปาลายา สังคมศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

131 222000426 นาย นิซุลกิฟลี สะดากา สังคมศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

132 222000464 นางสาว มาดีฮะห สาและ สังคมศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

133 222000465 นางสาว ซารีนา ดือราแม สังคมศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

134 222000466 นางสาว สาลมา หะยีหะซา สังคมศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

135 222000480 นางสาว นาตยา ประสมศรี สังคมศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

136 252000002 นาง พาสียะ มะแซ สังคมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

137 252000009 นาย อาอีเซาะ ดือราแม สังคมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

138 252000016 นางสาว ซอลีฮะ มะละซู สังคมศึกษา

139 252000017 นางสาว สารีปะ ตูแวบีรู สังคมศึกษา

140 252000019 นางสาว อลิสา ปะจู สังคมศึกษา

141 252000029 นาง ไซนูน มาฮะ สังคมศึกษา

142 252000034 นางสาว โรสมีรา ประนอ สังคมศึกษา

143 252000049 นางสาว อายูนี กระโด สังคมศึกษา

144 252000064 นางสาว ฮารีซะ สะบิดิง สังคมศึกษา

145 252000081 นางสาว อาอีเสาะ การี สังคมศึกษา

146 252000087 นางสาว ตอฮีเราะห หะยีแวสะแลแม สังคมศึกษา

147 252000089 นาย ซูไฮมิง บอเหาะ สังคมศึกษา

148 252000093 นางสาว นูรีซะ เจะแป สังคมศึกษา

149 252000125 นางสาว ซาลานี ยูนุ สังคมศึกษา

150 252000126 นาย อัสมีน บือราเฮง สังคมศึกษา
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151 252000134 นางสาว นารีมะห สาและ สังคมศึกษา หองสอบที่ 7 อาคาร 5 ชั้น 1

152 252000139 นางสาว กามีลา ดอเลาะ สังคมศึกษา หอง 512

153 252000180 นางสาว ปาอีสะ และเซ็ง สังคมศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

154 252000186 นางสาว โรซีลา ลาเตะ สังคมศึกษา

155 252000188 นางสาว วิภารัตน รอดชะนะ สังคมศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

156 252000193 นาย มะแอ หามะ สังคมศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

157 252000269 นางสาว ฮูซวานา เจะเลาะ สังคมศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

158 252000277 นางสาว สุไรยา เตะแต สังคมศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

159 252000279 นางสาว อัซรีนา ดือราแม สังคมศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

160 252000280 นางสาว ซาลมีมี แวเงาะ สังคมศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

161 252000286 นางสาว รอมละ ดอเลาะ สังคมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

162 252000304 นางสาว อามีเราะห อาแซ สังคมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

163 252000311 นาง ซูฟยดา สาเฮาะ สังคมศึกษา

164 252000313 นางสาว รอดียะห ยุนุ สังคมศึกษา

165 252000314 นางสาว นัซรียะห บิลฮานาฟ สังคมศึกษา

166 252000318 นาย แวสมาแอ มูละ สังคมศึกษา

167 252000328 นางสาว นิวานีตา นิรอแซ สังคมศึกษา

168 252000330 นางสาว อิมละ สุเด็น สังคมศึกษา

169 252000331 นางสาว นูรีซา บือซา สังคมศึกษา

170 252000344 นางสาว กุลวานีย ยูโซะ สังคมศึกษา

171 252000346 นางสาว ลาตีพะ กือมิ สังคมศึกษา

172 252000350 นางสาว รุสนานี ตะบิง สังคมศึกษา

173 252000356 นางสาว อาอีเซาะห ลันจา สังคมศึกษา

174 252000360 นาย เปาซี ดอเลาะ สังคมศึกษา

175 252000365 นางสาว มัสนะห หะยีสะแม สังคมศึกษา



หนาที่ 8

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

176 252000370 นางสาว นาซีเราะห สาหะ สังคมศึกษา หองสอบที่ 8 อาคาร 5 ชั้น 1

177 252000371 นางสาว ษาริณี อาแว สังคมศึกษา หอง 513

178 252000374 นางสาว นูรีซา วานิ สังคมศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

179 252000383 นางสาว สีตีคอรีเยาะ ยามา สังคมศึกษา

180 252000392 นางสาว ซอลีฮะห กาแลซา สังคมศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

181 252000393 นางสาว ฮายามี แวบือราเฮง สังคมศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

182 252000394 นางสาว ฟาตีฮะห บูงอตาหยง สังคมศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

183 252000395 นางสาว นิซูใฮลา เปะจะ สังคมศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

184 252000415 นางสาว ซูไวรี เปาะ สังคมศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

185 252000417 นาย อิสมาแอ นิเลาะ สังคมศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

186 252000431 นางสาว แวรอฮานี แวมายิ สังคมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

187 252000437 นางสาว นูรอัยนี ยูโซะ สังคมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

188 252000440 นางสาว ไซปะ ยะโงะ สังคมศึกษา

189 252000441 นางสาว มาเรีย เจะมะ สังคมศึกษา

190 252000448 นาย อัสรี ตะยีสะ สังคมศึกษา

191 252000450 นางสาว เจะไอเซาะ เจะซามะ สังคมศึกษา

192 252000463 นางสาว มารีนา มะ สังคมศึกษา

193 252000467 นาย อดินันต สะแลแม สังคมศึกษา

194 252000468 นางสาว มีนา ยีดาหมาน สังคมศึกษา

195 252000469 นาย บาฮารี หะยียูโซะ สังคมศึกษา

196 252000492 นางสาว ซูไฮลา สาเมาะ สังคมศึกษา

197 252000498 นางสาว มายะห มะดอแซ สังคมศึกษา

198 252000516 นางสาว สุไฮรา ยะพา สังคมศึกษา

199 252000518 นาย ยุสรี โวะ สังคมศึกษา

200 252000524 นาย ยูซุพ หะยีสาและ สังคมศึกษา



หนาที่ 9

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ
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ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

201 252000527 นางสาว ซาลีฮาห อัดดีน สังคมศึกษา หองสอบที่ 9 อาคาร 5 ชั้น 1

202 252000528 นางสาว ฮีดายะห สาแลมิง สังคมศึกษา หอง 514

203 252000530 นางสาว มูยาฮีดะห อาแด สังคมศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

204 252000553 นางสาว อามีนะห นิทอง สังคมศึกษา

205 252000558 นางสาว นูรีซะห วานา สังคมศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

206 252000565 นางสาว อาซียะฮ กีไร สังคมศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

207 252000586 นางสาว มารุณี อูมา สังคมศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

208 252000594 นางสาว รอหานิง ดือเระ สังคมศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

209 472000009 นาย วีระชัย สังขศรีสังข สังคมศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

210 472000011 นาง รอมือละ ลาปอ สังคมศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

211 472000017 นางสาว ฟาดีละห สะอะ สังคมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

212 472000018 นางสาว มารียะห อุเซ็ง สังคมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

213 472000027 นางสาว นูรียะฮ เจะมะ สังคมศึกษา

214 472000055 นางสาว นูซียะ ลาดอ สังคมศึกษา

215 472000056 นางสาว ซัยนะ โตะลูอาละ สังคมศึกษา

216 472000064 นางสาว รุสนานี การี สังคมศึกษา

217 472000068 นางสาว กัสณี ยูโซะ สังคมศึกษา

218 472000070 นาย อิสมาแอล อาแว สังคมศึกษา

219 472000071 นางสาว ยามีละห แวมายิ สังคมศึกษา

220 472000081 นางสาว ฟาซียะ สะมาโระ สังคมศึกษา

221 472000082 นางสาว นัยหมะ สามะ สังคมศึกษา

222 472000089 นางสาว ปาอีซะ ตือบิงหมะ สังคมศึกษา

223 472000098 นางสาว นิสรีน มะสาและ สังคมศึกษา

224 472000103 นาย ซุลกีฟลี แยนา สังคมศึกษา

225 472000109 นางสาว นิรุสนี มาลาวัยจันทร สังคมศึกษา
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หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ
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226 472000110 นาย ตรันมีซี สาแปอิง สังคมศึกษา หองสอบที่ 10 อาคาร 5 ชั้น 2

227 472000114 นางสาว นุสมา อาลีดีมัน สังคมศึกษา หอง 521

228 472000120 นางสาว นุมา หะเเว สังคมศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

229 472000130 นางสาว ปาตีเมาะ ดือเระ สังคมศึกษา

230 472000157 นางสาว พัณทิวา สารนัย สังคมศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

231 472000158 นางสาว นูรมา บากอสีดิ สังคมศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

232 472000168 นางสาว อาดีละห ดีเยาะ สังคมศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

233 472000173 นางสาว นูรไลลา มะแซ สังคมศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

234 472000191 นางสาว มาซียะห สาเมาะ สังคมศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

235 472000202 นางสาว รูฮานี แวกะจิ สังคมศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

236 472000216 นางสาว ชนัฐฎา ทัศนาบูรณ สังคมศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

237 472000223 นางสาว ซูรัยดา มะลี สังคมศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

238 472000236 นาย อาหามะ ลาเอะ สังคมศึกษา

239 492000052 นาง อนงค นิลประเสริฐ สังคมศึกษา

240 512000040 นาง ศศิณัฏฐ เติมเกษมวงศ สังคมศึกษา

241 592000039 นางสาว รอซีดะ ดอเลาะ สังคมศึกษา

242 592000070 นาย นิอิรฟาน สะแลแม สังคมศึกษา

243 682000038 นางสาว ดลยา คชออน สังคมศึกษา

244 682000105 นางสาว อาฑิตา นาวาทอง สังคมศึกษา

245 682000135 นางสาว ฉัตรทริกา หลงพรหม สังคมศึกษา

246 682000242 นางสาว ฟารีดา กลามอ สังคมศึกษา

247 682000248 นางสาว ชอทิพย ไชยชนะ สังคมศึกษา

248 682000411 นาย วีรเดช บาเหมบูงา สังคมศึกษา

249 682000491 นางสาว อาตียะห ดือราแม็ง สังคมศึกษา

250 682000535 นาย อัดนันต แวมิ สังคมศึกษา



หนาที่ 11

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข
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251 682000611 นางสาว ยูวารียะ ดอเลาะ สังคมศึกษา หองสอบที่ 11 อาคาร 5 ชั้น 3

252 682000855 นางสาว ซอบาร ฮาแว สังคมศึกษา หอง 531

253 682000923 นางสาว รอยฮาน แวบือซา สังคมศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

254 580800002 นางสาว นูรไอนี เวาะแมะ ภาษามลายู

255 580800007 นางสาว ไซนับ เจะสะนิ ภาษามลายู ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

256 580800014 นาย อายุบ มะอิง ภาษามลายู วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

257 580800015 นางสาว นุรอีมาน มะลี ภาษามลายู ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

258 580800021 นางสาว รอกีเยาะ สาและ ภาษามลายู โคโรนา 2019 (COVID-19)

259 580800025 นางสาว ตอฮีเราะห วาแอ ภาษามลายู  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

260 580800027 นาง นาฟซะห นิกะจิ ภาษามลายู สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

261 590800022 นางสาว อาสมะ เจะเลาะ ภาษามลายู หรือชุดตรวจ ATK 

262 590800034 นางสาว ซาฟนะห พิทักษสุขสันต ภาษามลายู หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

263 590800037 นางสาว อาดาวียะห ยาโกะ ภาษามลายู

264 590800038 นางสาว พาดีละห มาหะ ภาษามลายู

265 590800039 นางสาว ยามีละห กามาลี ภาษามลายู

266 590800040 นางสาว ปาตีฮะห โดวาเห็ง ภาษามลายู

267 590800049 นางสาว ปารีนา ปะเงาะ ภาษามลายู

268 590800050 นางสาว มายีตา ฮาแว ภาษามลายู

269 590800058 นางสาว นูรมา ดือราแม ภาษามลายู

270 590800062 นางสาว อามีนา บีรู ภาษามลายู

271 021800096 นางสาว แวอัสราฟ แวซอเฮาะ ชีววิทยา

272 471800014 นางสาว นิอารานี มะดาบู ชีววิทยา

273 471800022 นางสาว นิภาวรรณ กอฮิง ชีววิทยา

274 471800040 นางสาว รุสมีนี สะอิ ชีววิทยา

275 471800041 นางสาว นูรยัสมินทร สหสันติวรกุล ชีววิทยา



หนาที่ 12

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ
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ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

276 022600085 นางสาว นาซีเราะ บือราแง สุขศึกษา หองสอบที่ 12 อาคาร 5 ชั้น 3

277 022600099 นางสาว อาอีเสาะ กามะ สุขศึกษา หอง 532

278 022600100 นางสาว อัสมะ แวแยนา สุขศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

279 582600002 นางสาว อัจฉริญา หะยีหะมะ สุขศึกษา

280 582600005 นางสาว อาลีปะห กูโน สุขศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

281 582600009 นางสาว มารีแย มาแฮ สุขศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

282 582600010 นางสาว มัสมี แมะเงาะ สุขศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

283 582600011 นางสาว ซัยยานี วามะ สุขศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

284 582600021 นางสาว ไลลา มูหนะ สุขศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

285 582600028 นางสาว รุสมี เจะดือราแม สุขศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

286 582600036 นางสาว ฮุซนาร นิสนิ สุขศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

287 582600037 นางสาว นิอามีราห เจะเลาะ สุขศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

288 582600038 นางสาว นูฮายานี จารง สุขศึกษา

289 582600039 นาย สอารี วานิ สุขศึกษา

290 582600040 นางสาว อีซมีนนี กากะ สุขศึกษา

291 582600041 นางสาว มาเรียม แวอุมาร สุขศึกษา

292 582600043 นาง นูราณี ฮาบู สุขศึกษา

293 582600044 นางสาว วันมัยมูน แวอีซอ สุขศึกษา

294 582600046 นางสาว การีมะห สาและ สุขศึกษา

295 582600047 นางสาว อาดีละห ยีอามะ สุขศึกษา

296 582600052 นางสาว กามารียา กาซอ สุขศึกษา

297 582600065 นาย อานุวาล หะยียูโซะ สุขศึกษา

298 582600074 นางสาว ซูไวบะ ลาเตะ สุขศึกษา

299 582600075 นางสาว ซอลมา ลาแมบาตา สุขศึกษา

300 582600076 นางสาว ฟาติมะฮ มามะ สุขศึกษา
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หรือสาขาวิชาเอก
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(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)
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301 582600079 นางสาว นูรีดา มะแซ สุขศึกษา หองสอบที่ 13 อาคาร 5 ชั้น 3

302 582600082 นางสาว รูพีดา ตือเงาะ สุขศึกษา หอง 534

303 582600088 นางสาว สุชาดา มาลายา สุขศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

304 582600091 นางสาว ยัสมี ยะโตะ สุขศึกษา

305 582600093 นางสาว มัสตูรา สิเดะ สุขศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

306 582600095 นางสาว ซาฟาอะห ยาลา สุขศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

307 582600097 นางสาว อิลฮาม มะเระ สุขศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

308 582600099 นางสาว พาฎีลา สะอุ สุขศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

309 582600103 นางสาว สราภรณ สงวาริน สุขศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

310 582600104 นางสาว ฮายาตี สะดียามู สุขศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

311 582600106 นางสาว ปารีดา สะดียามู สุขศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

312 582600110 นางสาว อาแอเสาะ อาแด สุขศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

313 582600114 นางสาว เจะอาตีกะห ดอเลาะ สุขศึกษา

314 582600119 นางสาว นูรีดา ดอเลาะ สุขศึกษา

315 582600120 นางสาว อาซียะ สะตํา สุขศึกษา

316 582600123 นางสาว นุรจีฮาน เจะมัน สุขศึกษา

317 582600124 นางสาว แวหัสนะห สือเมาะ สุขศึกษา

318 582600134 นางสาว นัสรีณี สาและ สุขศึกษา

319 582600142 วาที่ ร.ต. ศุภกร เรียบรอย สุขศึกษา

320 582600144 นางสาว นุรฟรดาวส สาเมาะ สุขศึกษา

321 582600147 นางสาว กามีละห วาเตะ สุขศึกษา

322 582600149 นางสาว มาซูวิน วาเด็ง สุขศึกษา

323 582600157 นางสาว ฟารีดา เจะแว สุขศึกษา

324 582600166 นาย อานูวา เจะเหาะ สุขศึกษา

325 582600176 นางสาว นูรวานี เจะเตะ สุขศึกษา
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กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
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326 582600184 นางสาว คอปเสาะ กะลูแป สุขศึกษา หองสอบที่ 14 อาคาร 5 ชั้น 3

327 582600185 นางสาว นูรีซาน มอลอ สุขศึกษา หอง 535

328 582600189 นางสาว อาซีซะห เจะหะมะ สุขศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

329 582600190 นาย มารูวัน ยีเฮ็ง สุขศึกษา

330 582600192 นางสาว คูซัยนา แวดอเลาะ สุขศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

331 582600193 นางสาว นารีหมะ มูเซะ สุขศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

332 582600194 นางสาว อาดีละ ยีอาแซ สุขศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

333 582600199 นางสาว เสาวณี อดุลเลาะ สุขศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

334 582600209 นางสาว ฮาซูฮา ตือเงาะ สุขศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

335 582600211 นางสาว พาตีเมาะ สาแล สุขศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

336 582600215 นางสาว มาซือนะ สาเมาะ สุขศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

337 582600225 นาย ซัยฟูล ตาบาซา สุขศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

338 582600226 นางสาว อาแอเสาะ สิโละ สุขศึกษา

339 582600227 นางสาว ซูวัยบะห ยูแมน สุขศึกษา

340 582600237 นางสาว ซูไมยะ มะลี สุขศึกษา

341 582600249 นาง ฮามีดะห เจะแล สุขศึกษา

342 582600250 นางสาว กูมาซือกะฮ เงาะมะเจะ สุขศึกษา

343 582600251 นางสาว ซูมีนี เจะเลาะ สุขศึกษา

344 582600260 นางสาว สุนิสา มะฮูเซ็น สุขศึกษา

345 582600263 นางสาว นุรนะห ฮิมนะ สุขศึกษา

346 582600268 นางสาว นูรุลฮูดา หะยียูโซะ สุขศึกษา

347 582600270 นางสาว  ูซูไฮดา รือสะ สุขศึกษา

348 582600279 นางสาว ฟารีดา สะมาแอ สุขศึกษา

349 582600283 นาย ศิริวัฒน ตุหยง สุขศึกษา

350 582600297 นางสาว มาเรียะห มาหนะ สุขศึกษา
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ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

351 582600304 นางสาว ซาฮาลา สามะ สุขศึกษา หองสอบที่ 15 อาคาร 5 ชั้น 4

352 582600308 นางสาว กัสนานี ดือราแม สุขศึกษา หอง 541

353 011400041 นางสาว ปวีณา ชูทิพย วิทยาศาสตร สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

354 011400080 นางสาว รัตติยากรณ มะมิง วิทยาศาสตร

355 011400109 นางสาว กันตฤทัย ชวยวงศ วิทยาศาสตร ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

356 011400219 นางสาว นูรอัสมี สาและ วิทยาศาสตร วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

357 121400051 นางสาว สิริมา หิมะเซ็น วิทยาศาสตร ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

358 211400695 นาย มะรูดี สาเมาะ วิทยาศาสตร โคโรนา 2019 (COVID-19)

359 221400057 นางสาว สูหวายบะห อาแว วิทยาศาสตร  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

360 221400187 นางสาว อาฟฟะฮ อาลีแก วิทยาศาสตร สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

361 221400197 นาง ฮัสนะห ตาเยะ วิทยาศาสตร หรือชุดตรวจ ATK 

362 221400239 นางสาว ตูแวฮามีดะห ตูแวสูหลง วิทยาศาสตร หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

363 251400016 นาย ซอปูรอ สะลาแม วิทยาศาสตร

364 251400021 นางสาว นาบีละห ลาเตะ วิทยาศาสตร

365 251400048 นาย ฮาราฟต โตะเตบ วิทยาศาสตร

366 251400054 นางสาว นุรไลลา เจะมะ วิทยาศาสตร

367 251400072 นาย ฮาหมีด บิลกอเด็ม วิทยาศาสตร

368 251400304 นางสาว นูไวรี หะแว วิทยาศาสตร

369 251400356 นางสาว ฟาตีฮะห อาแว วิทยาศาสตร

370 251400372 นางสาว ตวนฟรดาวส รายอคาลี วิทยาศาสตร

371 251400409 นางสาว ซารีปะห ยูโสะ วิทยาศาสตร

372 421400034 นางสาว ซัมซียะ สตาปอ วิทยาศาสตร

373 491400018 นาย ลุคมาน สะมาโระ วิทยาศาสตร

374 681400015 นางสาว กวินนา ปนตานา วิทยาศาสตร

375 681400081 นางสาว แวอารีฟะห มีสา วิทยาศาสตร
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(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

376 681400126 นาย อานีส สะนิวา วิทยาศาสตร หองสอบที่ 16 อาคาร 5 ชั้น 4

377 681400134 นาย ฮาซัน บือราเฮง วิทยาศาสตร หอง 543

378 681400149 นาย อับดุลเลาะ สารี วิทยาศาสตร สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

379 120300058 นางสาว ปรีดาภรณ อินทกาศ ภาษาอังกฤษ

380 240300046 นางสาว เจะฮุซนา เบ็ญสาละ ภาษาอังกฤษ ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

381 250300254 นางสาว ฮานัน อาลี ภาษาอังกฤษ วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

382 250300264 นางสาว มูฮิบบะห มะหะมะ ภาษาอังกฤษ ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

383 420300003 นาย ยศนันท บวรสมสฤษดิ์ ภาษาอังกฤษ โคโรนา 2019 (COVID-19)

384 470300025 นางสาว ฟตมา มะมิง ภาษาอังกฤษ  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

385 470300073 นางสาว นาดา ตาเห ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

386 470300082 นาง มัชฌิมา นิจิ ภาษาอังกฤษ หรือชุดตรวจ ATK 

387 470300284 นางสาว สารีปะห ปูซู ภาษาอังกฤษ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

388 490300004 นางสาว คชาภรณ เมฆมวงแกว ภาษาอังกฤษ

389 490300007 นางสาว อภิชญา ชอบผล ภาษาอังกฤษ

390 580300050 นางสาว ฟาดีละห แวซู ภาษาอังกฤษ

391 600300246 นางสาว ซาปยะห กากะ ภาษาอังกฤษ

392 680300008 นางสาว อนันดา บุญมา ภาษาอังกฤษ

393 680300211 นางสาว รวิปรีญา หัวแท ภาษาอังกฤษ

394 680300234 นางสาว ซุลฟา อาลิอาดัม ภาษาอังกฤษ

395 680300292 นางสาว ภัควรินทร พันธุหวยพงษ ภาษาอังกฤษ

396 473200004 นางสาว ชนากานต หลวงพนัง นาฏศิลป

397 593200027 นางสาว นิศาชล อริยโส นาฏศิลป

398 593200028 นาย กันตณภัทร แวมะมิง นาฏศิลป

399 593200030 นาย ศรัณภัทร แวมะมิง นาฏศิลป

400 683200017 นางสาว ศศิธร ชุมอินทอง นาฏศิลป



หนาที่ 17

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

401 250100107 นางสาว อาตีกะห ลาเตะ คณิตศาสตร หองสอบที่ 17 อาคาร 5 ชั้น 4

402 250100182 นางสาว รูซีตา แวดราแม คณิตศาสตร หอง 544

403 420100020 นางสาว นารือมี โดบีมอ คณิตศาสตร สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

404 590100065 นางสาว ยามีละห วายูโซะ คณิตศาสตร

405 220200182 นางสาว อัมรีนา นาแว ภาษาไทย ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

406 220200192 นางสาว พรรณทิพย เมียดกลม ภาษาไทย วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

407 250200240 นางสาว รอฮายา ยูโซะ ภาษาไทย ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

408 250200300 นางสาว รัศมี กือและ ภาษาไทย โคโรนา 2019 (COVID-19)

409 250200373 นางสาว ซูไรดา ดอเลาะ ภาษาไทย  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

410 470200017 นางสาว ซามียะห ดอนิ ภาษาไทย สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

411 470200018 นางสาว ไซเกาะห ดอนิ ภาษาไทย หรือชุดตรวจ ATK 

412 580200157 นางสาว นูรอัยณีย นิสนิ ภาษาไทย หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

413 680200316 นาง ศุทธินี ภูเขาเขียว ภาษาไทย

414 787400073 นางสาว นัฎมน โรจนหัสดิน เเพทยแผนไทย

415 787400103 นางสาว อภิสรา คงทน เเพทยแผนไทย

416 787400143 นางสาว พัชรี หมีนหวัง เเพทยแผนไทย

417 787400161 นางสาว มูนียรอฮ ตาเฮร เเพทยแผนไทย

418 787400202 นางสาว นราทิพย ชูมีจิตร เเพทยแผนไทย

419 787400204 นางสาว พนิดา ชุลีนวน เเพทยแผนไทย

420 787400231 นางสาว ฮุซนา บือโต เเพทยแผนไทย

421 787400750 นางสาว สุพรรษา อินทกาญจน เเพทยแผนไทย

422 787400808 นางสาว นิซูรี นาโด เเพทยแผนไทย

423 787400809 นาย อับดุลรอฟา มูนะ เเพทยแผนไทย

424 787400832 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสดิ์ เเพทยแผนไทย

425 787400910 นางสาว มารียา บินตวน เเพทยแผนไทย



หนาที่ 18

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

426 092700006 นาย ไตรปฎก บุญปถัมภ พลศึกษา หองสอบที่ 18 อาคาร 8 ชั้น 3

427 132700401 นาย พัสวร กัณหาชาติ พลศึกษา หอง 831

428 252700069 นางสาว นูรีซัน หะยีมะลี พลศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

429 252700142 นาย นูรดิน ฮีแล พลศึกษา

430 252700215 นาย อัฟฟานดี เบ็ญอะหมัส พลศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

431 252700221 นาย อับดุลฮามิน สุติรันดร พลศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

432 252700239 นางสาว พาริดา มะตีเยาะ พลศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

433 252700244 นางสาว นูรีซัน ตาเยะ พลศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

434 472700080 นาย อาฮาหมัด จะปะกิยา พลศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

435 582700005 นาย ศุภฤกษ ดํามณี พลศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

436 582700009 นาย อับดุลเลาะ บอเถาะ พลศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

437 582700099 นาย สุรียา ดอเฮง พลศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

438 582700109 นาย นิสมาน มะสีละ พลศึกษา

439 582700121 นาย อิมรอน วาเยะ พลศึกษา

440 582700169 นาย รอซี อายา พลศึกษา

441 582700171 นางสาว กัลยา เจียมวงค พลศึกษา

442 582700176 นาย มูฮัมมัดรอมซี นาแว พลศึกษา

443 582700184 นาย อับดุลรอฮีม สีตีเลาะ พลศึกษา

444 582700213 นาย ปรัชญา แสงสวาง พลศึกษา

445 582700231 นางสาว ซอนญา วาโซะ พลศึกษา

446 582700232 นาย มูฮัมหมัดซุบรี เจะนิ พลศึกษา

447 582700233 นาย ฟาเดล เจะหลง พลศึกษา

448 582700245 นางสาว นูรีหละ ดอเลาะ พลศึกษา

449 582700294 วาที่ ร.ต. ไซนูดีน มะแซ พลศึกษา

450 582700317 นาย มูฮัมหมัดอิรฟล เจะหลง พลศึกษา



หนาที่ 19

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

451 682700110 นางสาว ฟาซียะห ดอเลาะ พลศึกษา หองสอบที่ 19 อาคาร 8 ชั้น 3

452 682700115 นาย ธีระดนัยษ สาระภี พลศึกษา หอง 832

453 682700291 นาย ดุลพาตะ แยการีซง พลศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

454 027700009 นาย อับดุลฆอฟุร ปูเตะ อิสลามศึกษา

455 597700009 นาย รูสลัน ยาโฮะ อิสลามศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

456 597700013 นาย อุสมาน สะมาแอ อิสลามศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

457 597700014 นางสาว สุไวบะห เจะอุเซ็ง อิสลามศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

458 597700023 นาย มูฮัมมัดอาลาวี ดีแม อิสลามศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

459 597700034 นางสาว มาสอานีซัน ดาหะมะ อิสลามศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

460 597700036 นางสาว อาวาทิฟ มะเส็ง อิสลามศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

461 597700059 นางสาว นูรฮายาตี วายุ อิสลามศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

462 597700072 นางสาว ซากีนา สาแม อิสลามศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

463 597700078 นาย อนันต แลฮา อิสลามศึกษา

464 597700098 นางสาว ซอฟวานี ดอเลาะ อิสลามศึกษา

465 597700112 นาย อับดุลวาฮับ กะรุมอ อิสลามศึกษา

466 597700114 นาย อิมรอน สาแลแม อิสลามศึกษา

467 597700133 นางสาว ฮาฟเสาะห หะมะ อิสลามศึกษา

468 597700134 นางสาว ร็อยยาน อาลี อิสลามศึกษา

469 597700137 นางสาว พาตีเมาะ มูดอ อิสลามศึกษา

470 597700144 นางสาว รอฮีหมะ ซง อิสลามศึกษา

471 597700146 นางสาว ซูฮายเราะห รือสะ อิสลามศึกษา

472 597700154 นางสาว ฮุสนา สามะ อิสลามศึกษา

473 597700155 นาย มุสลิม อาลี อิสลามศึกษา

474 597700169 นางสาว นูรฮายาตี แวยุโซะ อิสลามศึกษา

475 597700173 นางสาว ฟาดีละห ลาเตะ อิสลามศึกษา



หนาที่ 20

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

476 597700178 นาย อารือฟา เจะเลาะ อิสลามศึกษา หองสอบที่ 20 อาคาร 8 ชั้น 3

477 597700185 นางสาว อามีนะห เจะมิง อิสลามศึกษา หอง 833

478 597700186 นาย อาซีดีน ปะดอดา อิสลามศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

479 597700200 นาย ฮาซัน ปุเตะ อิสลามศึกษา

480 597700218 นางสาว นูรุลอามานี อาแว อิสลามศึกษา ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

481 597700219 นาย แวลี มะแซ อิสลามศึกษา วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

482 597700221 นางสาว กูรรอตูอัยณี เจะโกะ อิสลามศึกษา ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

483 597700228 นางสาว หาสะนะห มามะ อิสลามศึกษา โคโรนา 2019 (COVID-19)

484 597700230 นางสาว คอดีเยาะ แปเฮาะอีเล อิสลามศึกษา  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

485 597700236 นางสาว นูรุลฮูดา กาซอ อิสลามศึกษา สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

486 597700242 นางสาว นารีมาน อดุลยศาสน อิสลามศึกษา หรือชุดตรวจ ATK 

487 597700244 นางสาว นุรุลอัสมะห มะ อิสลามศึกษา หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

488 597700257 นางสาว สาปยะห สามิง อิสลามศึกษา

489 597700259 นาย อีซอ สะมะสะ อิสลามศึกษา

490 597700267 นาย มูฮะหมัด มะละซู อิสลามศึกษา

491 597700274 นาย มาหามะ สะมาอุง อิสลามศึกษา

492 254200007 นาย ฮัมดาน เหสามี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

493 254200076 นางสาว นูรอาติกะห มะลี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

494 474200041 นาย มุญาฮิดีน อับดุลสอมะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

495 784200016 นาย จิรพล วาระเพียง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

496 191700009 นาย อรรถพล ลิวัญ เคมี

497 221700031 นางสาว เจนตา หาญณรงค เคมี

498 351700020 นาง วัลอัสรี บุญณะ เคมี

499 351700029 นาย อดิลัน แวเด็ง เคมี

500 595400017 นาง อารีนา มะละซู คหกรรม/คหกรรมศาสตร



หนาที่ 21

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

501 470500002 นางสาว นภลักษณ คงเมือง ภาษาจีน หองสอบที่ 21 อาคาร 7 ชั้น 2

502 470500004 นางสาว ซันนีตา สาเมาะ ภาษาจีน หอง 721

503 470500011 นางสาว ฮาซียะห มายิ ภาษาจีน สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

504 470500016 นางสาว ฟตญารอณะห กิมาคม ภาษาจีน

505 590500002 นางสาว วัลลิ์ชญา ศิริบุญหลง ภาษาจีน ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

506 680500014 นางสาว พรทิพย ปริยวาทิต ภาษาจีน วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

507 680500030 นางสาว ปณิดา รัตนพรหม ภาษาจีน ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

508 353600001 นาย นิอุมมัต สันตวไมตรี อุตสาหกรรม (ไฟฟา) โคโรนา 2019 (COVID-19)

509 353600013 นางสาว ซูลยานี วาหะ อุตสาหกรรม (ไฟฟา)  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

510 353600014 นางสาว ญาณาธิป พันธุแกว อุตสาหกรรม (ไฟฟา) สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

511 593600006 นางสาว กัญญารัตน มณีพรหม อุตสาหกรรม (ไฟฟา) หรือชุดตรวจ ATK 

512 593600011 นาย อนัส เจะเละ อุตสาหกรรม (ไฟฟา) หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

513 016600013 นางสาว ฟตรีนา เบ็ญนา โสตทัศนศึกษา

514 016600014 นางสาว ตัสนีม ฮะสะนี โสตทัศนศึกษา

515 016600017 นาย วีระพงศ เกื้อกูล โสตทัศนศึกษา

516 016600018 นางสาว ยูสรอ สามะอาลี โสตทัศนศึกษา

517 786800114 นางสาว อัฟนาน ยีรามัน การศึกษาพิเศษ

518 786800271 นางสาว ตอหาเราะห บาเหะ การศึกษาพิเศษ

519 787100070 นางสาว ฟารีดา อาแว กายภาพบําบัด

520 787100090 นางสาว นิรอยฮานนะห นิมา กายภาพบําบัด

521 787100100 นางสาว อามาณี วาเด็ง กายภาพบําบัด

522 787100149 นางสาว ซารีปะห เวาะแมะ กายภาพบําบัด

523 787100185 วาที่ ร.ต.หญิง ชนันดา คาขึ้น กายภาพบําบัด

524 787100193 นางสาว นาบีฮะห วานิ กายภาพบําบัด

525 787100203 นางสาว ณัฐนิชา ยูโซะ กายภาพบําบัด



หนาที่ 22

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 3  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

526 021600100 นางสาว อาอิชะฮ เบญมาหะหมัด ฟสิกส หองสอบที่ 22 อาคาร 7 ชั้น 2

527 021600136 นางสาว รุวัยดา มาแจ ฟสิกส หอง 722

528 091600041 นาย นัศรูน การีนา ฟสิกส สนามสอบ วิทยาลัยลัยเทคนิคปตตานี

529 221600025 นางสาว สุไวบะ อาแว ฟสิกส

530 221600041 นางสาว อารีนา เจะมามะ ฟสิกส ใหผูเขาสอบทุกคนแสดงหลักฐาน

531 501600009 นางสาว นราราย ทาวกา ฟสิกส วาไดรับการฉีดวัคซีน และผลการ

532 501600022 นางสาว นิซานียะห อาแว ฟสิกส ตรวจที่ยืนยันวาไมมีโรคติดเชื้อไวรัส

533 591600020 นางสาว มัรกะ แวอาแซ ฟสิกส โคโรนา 2019 (COVID-19)

534 591600023 นางสาว มิสบะ เจะเด็ง ฟสิกส  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนเขา

535 591600056 นางสาว ฟารดา สูสารอ ฟสิกส สนามสอบ โดยวิธี RT-PCR 

536 582900011 นางสาว มีนา ยอดแกว ดนตรีไทย หรือชุดตรวจ ATK 

537 013000026 นาย ปองภพ แกวดวง ดนตรีสากล หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

538 473000001 นาย นัฐชนก ดําประเสริฐ ดนตรีสากล

539 583000031 นาย วัชรพล แกวดวง ดนตรีสากล

540 584100004 นาย ยากี สมาแฮ ชางอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

541 586000003 นางสาว ปณฑณภัส ทองนุน การเงิน/การบัญชี

542 786000105 นาง ยามีละ โตะเฮง การเงิน/การบัญชี

543 476200010 นางสาว นูรมา ลาเด็ง การเงิน/พัสดุ

544 476200012 นาง ฮานีซู บือราเฮง การเงิน/พัสดุ

545 476200020 นางสาว มารียะห อาลี การเงิน/พัสดุ
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