ประกาศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่ อง รายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวตาแหน่ งธุรการโรงเรี ยน (โครงการคืนครู ให้ นักเรียน)
…………………………………………………
ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน (โครงการคืนครู ให้
นักเรี ยน) โดยโรงเรี ยนบันนังสตาวิทยา จะดาเนิ นการทดสอบภาคปฏิบตั ิทางคอมพิวเตอร์ และประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ ง (สัมภาษณ์) โดยรั บสมัครตั้งแต่วนั ที่ 10 - 12 กันยายน 2561 และสอบคัดเลื อกบุคคล
ใน วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. นั้น
บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็ จสิ้ นแล้ว ได้ตรวจสอบคุ ณสมบัติทวั่ ไป
คุ ณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ งของผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลื อก ปรากฏว่ามีผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลื อก รวม
ทั้งสิ้ น จานวน 219 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ โรงเรี ยนบันนังสตาวิทยา
2. เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป สอบภาคความรู ้ความสามารถ(การสอบภาคปฏิบตั ิทาง
คอมพิวเตอร์)
ห้องสอบที่ 1 ผูส้ มัครลาดับที่ 001-089 สนามสอบ โรงเรี ยนบันนังสตาวิทยา
ห้องสอบที่ 2 ผูส้ มัครลาดับที่ 090-178 สนามสอบโรงเรี ยนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
(ศูนย์ฝึกวิชาชีพบันนังสตา)
ห้องสอบที่ 3 ผูส้ มัครลาดับที่ 179-219 สนามสอบโรงเรี ยนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
(ศูนย์ฝึกวิชาชีพบันนังสตา)
3. เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรี ยนบันนังสตาวิทยา
4. ห้ามใช้เครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

(นายวีรวัฒน์ คงพิน)
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

บัญชี รายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้ าทีธ่ ุรการโรงเรียน (โครงการคืนครู ให้ นักเรี ยน)
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561)
ลาดับ เลขที่
ชื่อ –สกุล
ที่ สมัคร
1
001 นางสาวจัสติน่า จงรักษ์
2
002 นางสาวฆอลีเปาะ ดาหายอ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

นายซากีรีนลอดิง
นางสาวหทัยรัตน์ นาคเสน
นางสาวอาซีรา เจ๊ะมะ
นางสาวยามีละ ตาเห
นางสาวอากีล๊ะห์มะแตหะ
นางสาวฟัยรู ซสะเตาะ
นางสาวยัสมินเบ็ญไซด์อาลี
นางสาวนูไรมี เฆดา
นางสาวพารี ดะ เจ๊ะมะ
นางสาวนูรไรมี ปี แว
นางสาวซอบีเราะห์ หะยีสาแล

14
15
16
17

014
015
016
017

นางสาวอาอีด๊ะมะแตหะ
นางสาวนาเดียเจะลง
นางสาวอูไมมัส ตันหยงมัส
นางสาวฟาตีเมาะห์ ดาหมิ

18
19
20
21
22
23

018
019
020
021
022
023

นายวันอะฮหมัด สาและ
นางสาวรอกีเย๊าะ สะระนะ
นางสาวซัลวา แวเต๊ะ
นางสาวนูรฮูดา มะหะแซ
นางสาวฮูดา มะเระ
นางสาวซุลอาฟี ฟะห์แวสมาแห

วุฒิการศึกษา
(วิชาเอก)
ป.ตรี /ภาษาและวรรณคดี
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา
ป.ตรี /รัฐประศาสนศาสตร์
ป.ตรี /คิมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ป.ตรี /รัฐประศาสนศาสตร์
ป.ตรี /เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ป.ตรี /บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
ป.ตรี /จิตวิทยา
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์
ป.ตรี /การส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็ก
ป.ตรี /ภาษามลายู
ป.ตรี /วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีคมนาคม
ป.ตรี /ภาษามลายู
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ป.ตรี /สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา
ป.ตรี /ศิลปศึกษา
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี /ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /ความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ
ป.ตรี /วิทยาการคอมพิวเตอร์

24
25

024
025

นางสาวไลนี หะยีมะลี
นางสาวนางสาวมารี นา เจ๊ะแว

ป.ตรี /ภาษาไทย
ป.ตรี /การพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ

ลาดับ เลขที่
ชื่อ -สกุล
ที่ สมัคร
26
026 นางสาวฟาตีเม๊าะ มะมิง
27
027 นางสาวชฎาพร ยามา
28
028 นายนิอสั มี หลงแดวา
29
029 นางสาวมินตรา แขวงบู
30
030 นางสาวนูรีดา บาฮะคีรี
31
031 นางสาวรอสื อเม๊าะหนิเซ็ง
32
032 นางสาวมัสรานี แม้เราะ
33
033 นางสาวซากีน๊ะ ยูโซะ
34
034 นางสาวนูรีดา มูเน๊าะ
35
035 นางสาวอุลยา เจะวานิ
36
036 นางสาวฟาตีมะห์วาแวนิ
37
037 นายมูฮมั มัดฮาซิมหะโมะ
38
038 นางสาวรอฮีหม๊ะ ปุยุ
39
039 นางสาวนารี มะห์บือราเฮง
40
040 นางสาวมิสบะห์ มามะ
41
041 นางสาวยาวารี ยะห์ สาและ
42
042 นางสาวนูรีสา สะรี
43
043 นางสาวอาลีญาร์สะอะ
44
044 นางสาวไซนะ เจะเงาะ
45
045 นางสาวรุ สนานี วาหะมะ
46
046 นางสาวบัตรี เซีย มามะ
47
047 นางสาวนูรีฮนั จารู
48
048 นางสาวอาดีละห์ สาและ
49
049 นางสาวฟาตีเมาะ เจะแม
50
050 นางสาวนาซีลา หะมิดุง
51
051 นางสาวซูไวบะห์อะหะมะ
52
052 นายอาบูฮาซัน หะยีสาแม
53
053 นางสาวนูรียนั ระสมิ่ง
54
054 นางสาวมารี แย กาซอ
55
055 นางสาวฮารตีนีสะอะเซ็ง
56
056 นางสาวโนรวาตี อาแว
57
057 นางสาวจุณีรัตน์ แซ่เหง่า
58
058 นางสาวซูไรณี แซแล๊ะ

วุฒิการศึกษา
(วิชาเอก)
ป.ตรี /สุ งคมศึกษา
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.ตรี /จุลชีววิทยา
ป.ตรี /ชีววิทยา
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์บณั ฑิต(สถิติ)
ป.ตรี /วัสดุศาสตร์
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /ชีววิทยา
ป.ตรี /นิติศาสตร์ อิสลาม
ป.ตรี /ภาษามลายู
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ป.ตรี /พัฒนาสังคม
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ป.ตรี /การส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็ก
ป.ตรี /เศรศศาสตร์บณั ฑิต
ป.ตรี /เทคโนโลยีการเกษตร
ป.ตรี /ภาษาจีน
ป.ตรี /คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ป.ตรี /การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ป.ตรี /การปกครองท้องถิ่นฯ
ป.ตรี /การปกครองท้องถิ่นฯ
ป.ตรี /คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ป.ตรี /สถิติ
ป.ตรี /ศิลปศึกษา
ป.ตรี /เกษตรศาสตร์
ป.ตรี /นิเทศศาสตร์
ป.ตรี /ชีววิทยา
ป.ตรี /ชีววิทยาประยุกต์

หมายเหตุ

ลาดับ เลขที่
ชื่อ-สกุล
ที่ สมัคร
59
059 นายอาลิฟ สู แว
60
060 นางซอลาฮียะ๊ อากิล
61
061 นางสาวสู บยั ยะห์ สุ หลง
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090

นายซุกรอน สาเม๊าะ
นายแวอุเซ็ง แวโดยี
นางสาวสุ ไรนี สนิ
นางสาวนิพารี นา บันสุ รี
นางสาวอานีซะ มูเซะ
นางสาวสารี ปะห์ จาเลาะ
นางสาวนูรีดา ผดุง
นางสาวซาฟาอาห์ สาและ
นางสาวอามีเน๊าะ สาและ
นางสาวทิพย์ราตรี พรหมแก้ว
นางสาวฟาดีละห์ ลีลาตานา
นางสาวอาฟิ วเรี ยม สะอุ
นางสาวซูไฮลา สาอะ
นางสาวมารี ยะห์ กาจิ
นางสาวพิชยา วัฒนะนุกูล
นางสาวเซาดะห์ ปอเจาะ
นางสาวซูไฮลา อาบู
นางสาวอาดีละห์ อภิบาลแบ
นางสาวฟาซีมะ เจ๊ะแม
นายซัมรี ยเ์ จ๊ะมะ
นางสาวพาตีเราะ กูแวะ
นายฮาซัน อูเซ็ง
นางสาวรอยฮันเจ๊ะโซะ
นางสาวลาตีฟ๊ะ กาจะลากี
นางสาวปาซียะห์สตัม
นางสาวนูรมานจือยือแร
นางสาวฟาฎีละห์ มะ
นางสาวอามีเนาะ ราแดง
นางสาวซาปูเราะ จารง

วุฒิการศึกษา
(วิชาเอก)
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี /จิตวิทยาและการแนะแนว
ป.ตรี /การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ
ป.ตรี /รัฐประศาสนศาสตร์
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /สาธารณสุ ขศาสตร์
ป.ตรี /การจัดการสารสนเทศ
ป.ตรี /เทคโนโลยีการศึกษา
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี /ชีววิทยาประยุกต์
ป.ตรี /คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ป.ตรี /ชีววิทยา
ป.ตรี /การพัฒนาชุมชน
ป.ตรี /วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.ตรี /ภาษาไทย
ป.ตรี /สารสนเทศสถิติ
ป.ตรี /คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
ป.ตรี /การปกครอง (วิชาโทนิเทศ)
ป.ตรี /นิเทศฯ
ป.ตรี /ชีววิทยา
ป.ตรี /การพัฒนาชุมชน
ป.ตรี /เคมี
ป.โท/เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /จิตวิทยา
ป.ตรี /รัฐประศาสนศาสตร์
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์
ป.ตรี /คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ป.ตรี /การเมืองการปกครอง
ป.ตรี /การบริ หารการเงิน

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

เลขที่
สมัคร
091
092
093
094
095
096
097
098
099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123

ชื่อ-สกุล
นางสาวซูรีตา ดีแย
นางสาวฮานีซะห์แวจิ
นางสาวตอฮีเราะห์ดะเลง
นางสาวนูฮายาตี กาเต็ง
นางสาวปาตีฮะห์ กาเดร์
นางสาวนูรุลอีมาน มรี หิยา
นางสาวชนิกานต์ สม้อ
นางสาวซูลยั กอ ดอเลาะ
นางสาวดารี ซา ดอเลาะ
นายอิบริ เฮง สาแล
นางสารี ดะห์เจะแว
นางสาวนูรีซนั เปาะนา
นายมูนีร์ แซมิง
นางสาวรอกีเยาะ เจ๊ะดอมะ
นางสาวซีตีอาอีเสาะ เจ๊ะดอมะ
นายมูฮามัด หะมิดง
นางสาวรอสมิลมูซอ
นางสาวนูรีนา มะมิง
นางสาวนูรมี บือโต
นางสาวฮุสนา ดอเลาะ
นางสาวบัลกีส บือแน
นางสาวนริ ศรา มูละ
นางสาวรอฮีมะห์ ซามาลอ
นายมะลิซนั ยาโงะ
นายสุ ขสันต์ บุญทวี
นางสาวพาดีละห์ หะยีมานะ
นางรอฮันณี ต่วนจาหลง
นางสาวบุสรอ โดมิ
นางสาวณัฐฐา อีปง
นางสาวฟาอีซะห์ กาเซ็ง
นางสาวนูรุลฮูดา ฆาเฮง
นางสาวนุซียะ๊ มาแฮ
นายมูฮาหมัดอาลี มูดอ

วุฒิการศึกษา
(วิชาเอก)
ป.ตรี /นโยบายสาธารณะ
ป.ตรี /ภาษามลายู
ป.ตรี /ภาษามลายู
ป.ตรี /รัฐประศาสนศาสตร์
ป.ตรี /ภาษาอาหรับ
ป.ตรี /ชีววิทยา
ป.ตรี /สังคมศึกษา
ป.ตรี /การประถมศึกษา
ป.ตรี /คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ป.ตรี /พัฒนาสังคม
ป.ตรี /สังคมวิทยา
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /การพัฒนาชุมชน
ป.ตรี /จุลชีววิทยา
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /สาธารณสุ ขศาสตร์
ป.ตรี /คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์
ป.ตรี /ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ป.ตรี /รัฐประศาสนศาสตร์
ป.ตรี /จุลชีววิทยา
ป.ตรี /การตลาด
ป.ตรี /บริ หารธุ รกิจ
ป.ตรี /ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี /การพัฒนาชุมชน
ป.ตรี /ภาษาและวรรณคดีไทย
ป.ตรี /สุ ขศึกษา
ป.ตรี /เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการธนาคาร
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /การจัดการ

หมายเหตุ

ลาดับ เลขที่
ชื่อ-สกุล
ที่ สมัคร
124 0124 นายอัลบูคอรี เต๊ะแต
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155

วุฒิการศึกษา
(วิชาเอก)
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ประเมินผลการศึกษา
นางสาวอาอีเสาะ กามะ
ป.ตรี /สุ ขศึกษา
นางสาวอีฟตีนา แวกาจิ
ป.ตรี /สุ ขศึกษา
นางสาวสุ ไฮนี ลาเต๊ะ
ป.ตรี /เคมี
นางสาวไมซาตุลอักมาล ท่าดะ ป.ตรี /เคมี
นางสาวสุ ไฮยา มะมิง
ป.ตรี /เคมี
นางสาวแวรอสี ดะห์ อาแว
ป.ตรี /จิตวิทยาการปรึ กษาและการแนะแนว
นางสาวหัสบูนา อาบู
ป.โท/บริ หารธุ รกิจ
นางสาวมาเรี ยนี 0แวโดยี
ป.ตรี /คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
นางสาวอาซียะห์ แวเต๊ะ
ป.ตรี /สุ ขศึกษา
นางสาวอาอีซะห์ แมเร๊ าะ
ป.ตรี /ภาษามาลายู
นางสาวซาปูเราะ อาแว
ป.ตรี /อนามัยสิ่ งแวดล้อม
นางสาวอิลฮัม ดอปิ
ป.ตรี /การตลาด
นางสาวอินนัส หะยีเจ๊ะบู
ป.ตรี /ชีววิทยา
นางสาววันมุนซั ซะห์ แวสแลแม ป.ตรี /ชีววิทยา
นางสาวนูรียะห์ เปาะนา
ป.ตรี /การบัญชี
นายสู รียา อาแว
ป.ตรี /สาธารณสุ ขศาสตร์
นางสาวคอลาณี มะโซ๊ะ
ป.ตรี /คณิ ตศาสตร์
นางสาวภัทมี เจ๊ะเต๊ะ
ป.ตรี /ภาษาอังกฤษธุรการ
นางสาวโซเฟี ย มะยี
ป.ตรี /การจัดการสารสนเทศ
นางสาวนิอาดิละห์ จะปะกิยา
ป.ตรี /การจัดการสารสนเทศ
นางสาวรอซณี เกะรา
ป.ตรี /สุ ขศึกษา
นางสาวนูรมา รื อสา
ป.ตรี /สาธารณสุ ขศาสตร์
นางสาวนูรีซาวาตี แย
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอามัล สะตีมือมะ
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวยามีละห์ มะเซ็ง
ป.ตรี /คณิ ตศาสตร์
นางสาวโรสมานี บราเฮ็ง
ป.ตรี /คณิ ตศาสตร์
นางสาวนูรีดา โตะมีนอ
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์
นายกวินทิพย์ กาญจนสมจิตต์ ป.ตรี /นาฏศิลป์ ไทย
นางสาวยุรญานา บือซา
ป.ตรี /การบัญชี
นางสาวพาตีเมาะ หะมะ
ป.ตรี /บริ หารธุ รกิจการตลาด
นางสาวพาตีเมาะห์ มะมูมิง
ป.ตรี /วิทยากรคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่
156
157

เลขที่
ชื่อ-สกุล
สมัคร
0156 นางสาวมูนีเร๊ าะ สะละ
0157 นางยุสรอ หะยีอมั เสาะ

158
159

0158
0159

นางซูมยั ยะห์ หะยียามา
นางสาวอานีซะ ดอเลาะ

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174

นางสาวรอกีเยาะห์ หะยะ
นางสาวมารี ยะ๊ ดาลอ
นายฮีซาม เจ๊ะแต
นางสาวซูไฮลา ฮีเล
นางสาวมารี นา อิหะโล๊ะ
นางสาวคอมเสาะ บือนิงมะเร๊ ะ
นางสาวธนกาญจน์ จุนโท
นางสาวฮุสนา มะเร๊ ะ
นางสาวไซนับ เจ๊ะแม
นางสาวนอร์ลี เจ๊ะอุบง
นางสาวบาดารี ยะห์ ยะโต๊ะ
นางสาวกวินตา ลาโฮยา
นางสาวอามานี มอซู
นางสาวอามานี บาราเฮง
นางสาวไซนะ สะมะแอ

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184

นางสาวสุ นิตา ตะฮาวัน
นางสาวซาบีนะห์เจะซอ
นางสาวฮาปื อเสาะ ดาละเล็ง
นางสาวฮามีดะห์ เจะแต
นางสาวฟาตีเม๊าะ แวโดยี
นางสาววิชุดา ถาวรนุวงค์
นางสาวกวินนา จุลเทพ
นางสาวฟี รซา กาเต๊ะ
นางสาวมาซีเตาะ บือซา
นางสาวอานีซะ กอและ

วุฒิการศึกษา
(วิชาเอก)
ป.ตรี /จุลชีววิทยา
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อการจัดการ
ป.ตรี /อาชีวอนามัย
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา
ป.ตรี /คอมพิวเตอร์
ป.ตรี /สารสนเทศศาสตร์
ป.ตรี /การจัดการสารสนเทศ
ป.ตรี /จุลชีววิทยา
ป.ตรี /สาธารณสุ ขศาสตร์
ป.ตรี /สาธารณสุ ข
ป.ตรี /ชุมชนศึกษา
ป.ตรี /สังคมศึกษา
ป.ตรี /สิ ทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ป.ตรี /เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ป.ตรี /การเงินการธนาคาร
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /ศาธารณสุ ขศาสตร์
ป.ตรี /นิเทศศาสตร์
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา
ป.ตรี /IT
ป.ตรี /สุ ขศึกษา
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์
ป.ตรี /วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.ตรี /คหกรรมศาสตร์
ป.โท/รัฐศาสตร์
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /สาธารณสุ ขศาสตร์
ป.ตรี /ภาษามาลายู
ป.ตรี /การจัดการทัว่ ไป

หมายเหตุ

ลาดับ เลขที่
ชื่อ-สกุล
ที่ สมัคร
185
0185 นางสาวจรรยารักษ์ สุ วรรณ
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216

นางสาวซารี นา ลอเด็ง
นายอนันต์ สะเตาะ
นางสาวสุ ไลลา โน๊ะ
สารี ป๊ะเจ๊ะแวกูนิง
นางเบญจมาพร ทองชุม
นางสาวแวแอเสาะ อาลีมามะ
นางสาวซามีเราะห์ แวสะแม
นางสาวอิบตีฮจั วาแต
น.ส.มูฯเราะห์ หะยีมะนอ
นายอับดุลเลาะ อุมา
นางสาวรอกีเยาะ แวเด็ง
นางสาวอสตีณา เลาะยะผา
นางสาวสารี ผะ๊ เซะกามิ
นายซูรียา มะแซ
น.ส.ซูไวบะห์ สามะ
นางสาวมัซนะห์ สะแต
นางสาวแวคอดีญะฮ์ ดอเลาะ
นางสาวมาสื อนะ กูเตะ
นางสาวโนรี สะ ราแดง
นางสาวตัสนีมเจ๊ะมะ
นางสาวสุ รีลกั ษณ์ มะ
นางสาวการี มะห์เจะ อาแซ
นางสาวอามารี ดามูซอ
นางสาวอัสมะ มะลี
นางสไฮลา กากะ
นางสาวมูนีเราะห์ ยานยา
นางสาวนูรีดา มะนุแซ
นางสาวนินายู วามุกาวี
นางสาวฟาตีเมาะห์ เจ๊ะมะ
นางรัศมี ญาลาลุดดีน
นางสาวสู ไรยา สามะ

วุฒิการศึกษา
(วิชาเอก)
ป.ตรี /การจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
ป.ตรี /สถิติ
ป.ตรี /นิติศาสตร์
ป.ตรี /การจัดการทัว่ ไป
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /ประวัติศาสตร์
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ป.ตรี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ป.ตรี /เคมี
ป.ตรี /คณิ ตศาสตร์
ป.ตรี /เกษตรศาสตร์
ป.ตรี /สังคมศึกษา
ป.ตรี /ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์
ป.ตรี /สาธารณสุ ข
ป.ตรี /สุ ขศึกษา
ป.ตรี /เศรษฐกิจอาเซี ยน
ป.ตรี /ครุ ศาสตร์อิสลาม
ป.ตรี /ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์
ป.ตรี /วิทยาศาสตร์การอาหาร
ป.โท/คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
ป.ตรี /อิสลามศึกษา
ป.ตรี /สาธารณสุ ขศาสตร์
ป.ตรี /ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ป.ตรี /วิทยากรคอมพิวเตอร์
ป.โท/จิตวิทยาการศึกษา
ป.ตรี /บริ หารธุ รกิจ
ป.ตรี /ฟิ สิ กส์ประยุกต์
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /การบัญชี
ป.ตรี /จุลชีววิทยา

หมายเหตุ

ลาดับ เลขที่
ชื่อ-สกุล
ที่ สมัคร
217
0217 นางสาวอัจจิมา อั้งโสด
218
0218 นางสาวซาลีฮะ นุ๊
219
0219 นางสาวนิซยั นัฟ วาโมง

วุฒิการศึกษา
(วิชาเอก)
ป.ตรี /เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ป.ตรี /ชีววิทยา
ป.ตรี /ศิลปะศึกษา

หมายเหตุ

บัญชี รายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้ าทีธ่ ุรการโรงเรียน (โครงการคืนครู ให้ นักเรี ยน)
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕61)

