
 
 

  
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิสอบ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง      

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

           ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
และไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก  ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  ประกาศ ณ วันที่ 
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น   

    บัดนี้ การด าเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
ภาค ก และมีสิทธิสอบ ภาค ข ดังนี้ 

๑. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิสอบ ภาค ข  ในการสอบแข่งขันเพ่ือ 
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก  โดยก าหนดสอบ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

     หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบแข่งขันรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ 
รับสมัครสอบแข่งขัน ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเพิกถอน 
การบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

๒. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบแข่งขัน 
๒.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ 
๒.๑ บัตรประจ าตัวผู้สอบแข่งขัน 
๒.๓ ดินสอด าชนิด ๒ B หรือ ๒ B ขึ้นไป  ยางลบ  และปากกาสีน้ าเงิน 
๒.๔ กรณีบัตรประจ าตัวผู้สอบแข่งขันสูญหาย ให้น ารูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและ 

ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๒ รูป  
พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ ไปติดต่อคณะกรรมการกลาง 
ประจ าสนามสอบ เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 

๓. การแต่งกายต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ไม่สวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ 
สุภาพสตรีสวมกระโปรง รองเท้ารัดส้น รองเท้าหุ้มส้น  และสุภาพบุรุษ ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ กางเกงวอร์ม  
รองเท้าแตะ อย่างเคร่งครัด 

๔. ไม่อนุญาตให้น าเอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณ โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และไม่มีบริการรับฝากสิ่งของทุกชนิด  

 

/๕. ผู้เข้าสอบ ... 

 



- ๒ - 

๕. ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ 
ผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหรือประกาศคณะกรรมการกลาง 
ประจ าสนามสอบในการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
         (นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
            อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067030005 นางสาวโซฟียะห์ ดะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

2 067030006 นางสาวโนรอัยนี วานิ อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

3 067030012 นางสาวสุกัญญา ดือมาลี ห้องสอบที ่1

4 067030034 นางสาวตัสนีม ดอเล๊าะ

5 067030050 นางสาวโสรญา มะดง

6 067030068 นางสาวแวสัษณีย์ แวยุนุ

7 067030070 นางสาวฮายาตี หะยีอาแว

8 067030087 นางสาวเสาวณีย์ ลอแม

9 067030089 นางสาวอาตีเราะห์ อับดุลเลาะ

10 067030093 นางสาวนัสรีน ไสสากา

11 067030094 นางสาวซากีเราะ ดอเลาะ

12 067030102 นายอิบรอเฮม มะเซ็ง

13 067030116 นางสาวคอดียะห์ ดะเซ็ง

14 067030127 นางสาวรอกีเยาะห์ หะมะ

15 067030128 สาวอายีซะห์ สาและ

16 067030153 นางสาวกามิเราะห์ หะยีหะซา

17 067030158 นางสาวฟาตอนะห์ นิและ

18 067030178 นางสาวไลลา ดอรอแม

19 067030183 นางสาวรอฮานี ดาโอะ

20 067030192 นายรอซี บินมะดาโอ๊ะ

21 067030228 นางสาวนูร์ซีกีน ดาโอะ

22 067030241 นางสาวซาลีฮา สะแลแม

23 067030248 นางสาวคนึงนิจ มณีเชษฐา

24 067030249 นางสาวคอดีเย๊าะ สิเดะ

25 067030252 นางสาวซูรีซา เจ๊ะเล๊าะ

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก ภำษำอังกฤษ

ชื่อ-ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067020002 นางสาวรอซีดา เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

2 067020003 นายอารีฟ อุมา อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

3 067020005 นางสาวณัฐนันท์ พุฒยืน ห้องสอบที ่2

4 067020021 นางสาวอาอัยซะ มะลี

5 067020022 นางสาวฮุสนา หวันละเต๊ะ

6 067020028 นางสาวโนรมา มาหะมะ

7 067020036 นายมุตี หะยีอับดุลดือราแม

8 067020038 นางสาวมาเรียม เจ๊ะเงาะ

9 067020048 นางสาวจิรัญญา สะมารา

10 067020052 นางสาวอาฟีนา บินอารง

11 067020067 นางสาววรางคณา ชัยสุวรรณ์

12 067020072 นายซูเปียน กีลีมอ

13 067020094 นางสาวนัจวา มะมิง

14 067020103 นางสาวสูฮานา เจ๊ะแว

15 067020132 นางสาวปาตีเมาะ  เจ๊ะโกะ

16 067020138 นางสาวซารีนา    อาลีโคร์

17 067020143 นางสาวนูรีซา อาแวเลาะ

18 067020169 นายอิสมาแอ อาแวเลาะ

19 067020173 นางสาวอัสมา อีแต

20 067020177 นางสาวนาซูรา อาแวนุ๊

21 067020183 นางสาวโรสนานี ยูโซ๊ะ
22 067020187 นางสาวนูรอัสวาณีย์ มะ
23 067020203 นางสาวชัชชลี ทองคุปต์
24 067020219 นางสาวโนรอายนี เจ๊ะโด
25 067020221 นางฮาฟีซาห์ กองสิน

ชื่อ-ชื่อ-สกุล

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล
เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก คณิตศำสตร์



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067010016 นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

2 067010034 นางสาวฟูไรดา บิลหลี อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

3 067010047 นางสาวซาวีเราะห์ บูล๊ะ ห้องสอบที ่3

4 067010048 นางสาวซูรียะห์ เป๊าะและ

5 067010049 นางสาวอาซียะห์ วันสุไลมาน

6 067010051 นายมุสตากีม แวสุหลง

7 067010056 นางสาวซูเรียนา ยูโซ๊ะ

8 067010068 นางสาวฟาฎีลัด รอนิง

9 067010105 นางสาวฮัซมีซัน ลีฆะ

10 067010106 นางสาวนุรบะยะห์ ยูโซ๊ะ

11 067010140 นางแวรุสณี ฮาเล็ง

12 067010208 นางสาวยูฮัยรี ดาโอ๊ะ

13 067010230 นางสาวซูไฮดา ดอเลาะ

14 067010264 นางสาวฟาตีเมาะ จูแร

15 067010279 นางสาวอาซูรา สาแม

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล
เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก ภำษำไทย

ชื่อ-ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก ภำษำอังกฤษ

ชื่อ-ชื่อ-สกุล

1 067030261 นางสาวมาดีหะ เตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

2 067030274 นางสาวอิสฟานี วาหลง อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

3 067030276 นายไฟโซล สามานุง ห้องสอบที ่3



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ
1 067020227 นางสาวฮัซนาอ์ ตะฮาวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

อาคารคุณพ่อ ชั้น 3
ห้องสอบที ่3

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)
กลุ่มวิชำเอก คณิตศำสตร์

ชื่อ-ชื่อ-สกุล

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067260017 นางสาวรอซีดะห์ สะดียามู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

2 067260035 นางอาซีย๊ะ เจ๊ะอาแดร์ อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

3 67260037 นางสาวนูรา อุมา ห้องสอบที ่4

4 67260039 นางสาวยุพวรรณ หลงจิ

5 067260040 นางสาวฮานีซ๊ะ ซูรอ

6 067260044 นางสาวรอกีเยาะ มะและเด็ง

7 067260046 ว่าที ่ร.ต.อับดุลรอฟิก ยะสะแต

8 067260064 นางปิยะวรรณ สุขสมัย

9 067260070 นายอาลียาส ดือราแม

10 067260082 นางซารีนา เต๊ะ

11 067260109 นายฮัมดี วามะ

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก เกษตร

ชื่อ-ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067290019 นางสาวไอนุง บินมะลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

2 067290272 นายจงรัก จันทร์ขาว อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

ห้องสอบที ่4

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล
เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก ปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

ชื่อ-ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067210011 นางสาวไซนะ อาลียะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

ห้องสอบที ่4

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก ศิลปศึกษำ

ชื่อ-ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067240001 นางรอฮานา มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

2 067240008 นางสาวรูซมีนี ยีเจ๊ะสะมะ อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

3 067240064 นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ ห้องสอบที ่5

4 067240081 นางสาวรีซา มะ

5 067240093 นางสาวสุทธิวรรณ เพชรซ้อน

6 067240098 นางสาวฐิติมา สินทรัพย์

7 067240124 นางสาวสามีดะห์ เจ๊ะเด๊ะ

8 067240136 นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ

9 067240143 นายจรูญ บินอาสัน

10 067240164 นางสาวซารีนา ดอแว

11 067240165 นางสาวพาตีเม๊าะ ดอสะ

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก คอมพิวเตอร์

ชื่อ-ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067150055 นายมูฮัมหมัดมุคตัร มะแร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

2 067150074 นายโยฮัน ปีระมะลึก อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

ห้องสอบที ่5

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก พลศึกษำ

ชื่อ-ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร หมำยเหตุ

1 067280055 นางสาวศิรฎา เทพนรินทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

ห้องสอบที ่5

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก ประถมศึกษำ

ชื่อ-ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร ชื่อ-ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ภาค ก

บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำน ภำค ก และมสีิทธิสอบ ภำค ข ในกำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

เขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ชว่ย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกำศ ณ วันที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2558)

กลุ่มวิชำเอก ดนตรีสำกล



ที่ สนามสอบ กลุ่มวิชาเอก อาคาร ห้องสอบที่ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ภาษาอังกฤษ อาคารคุณพ่อ ชั้น 3  1

ถนนเทศปฐม  ต าบลสุไหงโก-ลก
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส คณิตศาสตร์ อาคารคุณพ่อ ชั้น 3 2
โทรศัพท์ 073 - 611127

ภาษาไทย อาคารคุณพ่อ ชั้น 3
ภาษาอังกฤษ อาคารคุณพ่อ ชั้น 3 3
คณิตศาสตร์ อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

เกษตร อาคารคุณพ่อ ชั้น 3
ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคารคุณพ่อ ชั้น 3 4
ศิลปศึกษา อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

คอมพิวเตอร์ อาคารคุณพ่อ ชั้น 3
พลศึกษา อาคารคุณพ่อ ชั้น 3 5
ประถมศึกษา อาคารคุณพ่อ ชั้น 3

สถานทีส่อบและห้องสอบในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ปี พ.ศ. 2558
เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประกาศ ณ วันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2558)



ภาค ข ความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง

คะแนนเต็ม

(150 คะแนน)
วันเสาร์ที ่ 2  พฤษภาคม  2558

เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  75  คะแนน

เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  75  คะแนน

ตารางสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครู

วัน/เวลา วิชาทีส่อบ หมายเหตุ

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปี พ.ศ. 2558

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประกาศ ณ วันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2558)


