
เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
ลําดับท่ี

1012000001
เลขประจําตัวผูสอบ

นางสาวภรณี ไชยนรินทร
          ช่ือ - สกุล

101รหัสสาขาวิชา ภาษาไทยกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
 2

ลําดับท่ี
1052000001
1052000005

เลขประจําตัวผูสอบ
นายฐิติพันธ นวลนิล
นายอับดุลฮาหลีม อุสมา

          ช่ือ - สกุล

105รหัสสาขาวิชา พลศึกษากลุม

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
ลําดับท่ี

1082000002
เลขประจําตัวผูสอบ

นางสุธาสินี ชุมเก้ือ
          ช่ือ - สกุล

108รหัสสาขาวิชา ชีววิทยากลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
 2

ลําดับท่ี
2022000001
2022000004

เลขประจําตัวผูสอบ
นายปวัตน หนูบังเกิด
นายอิบรอฮิม สิเดะ

          ช่ือ - สกุล

202รหัสสาขาวิชา ชางกลโรงงานฯกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

ลําดับท่ี
2072000001
2072000002
2072000003
2072000004
2072000005
2072000009
2072000011
2072000013
2072000014

เลขประจําตัวผูสอบ
นางสาวอินทิรา นาคขวัญ
นายธวัชชัย จันทรัตน
นายมนัส บูสะมัญ
นายกุลยศ มิตรมุสิก
นายอาทิตย ปนทองพันธุ
นายอับดุลลาเตะ กาเจ
นางสาวเกษรา ศรีขวัญ
นายวัชระ สงวนอาสน
นายสุวัฒน เจริญวรรณ

          ช่ือ - สกุล

207รหัสสาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกสฯกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
ลําดับท่ี

3012000004
เลขประจําตัวผูสอบ

นางสาวอัยนิง อามิง
          ช่ือ - สกุล

301รหัสสาขาวิชา การบัญชีกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
 2
 3

ลําดับท่ี
3052000001
3052000002
3052000003

เลขประจําตัวผูสอบ
นางสาวรัตซีดา มูดอ
นางสาวจรรยมณธน พุทธรุงโรจน
นางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว

          ช่ือ - สกุล

305รหัสสาขาวิชา การตลาดกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

ลําดับท่ี
3112000001
3112000004
3112000005
3112000007
3112000008
3112000012
3112000013
3112000014

เลขประจําตัวผูสอบ
นายอัซมัน ดรอแม
นางธนิษฐา เศียรสุวรรณ
นายภูษิต แกนเพชร
นางสาวฐิติพร เตะหมัดหมะ
นายธนภัทร พานิช
นายอีดเระ มาสอ
นางสาวนิสารัตน เสมอภพ
นายเกษมสันต สังขทอง

          ช่ือ - สกุล

311รหัสสาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจฯกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
ลําดับท่ี

6012000001
เลขประจําตัวผูสอบ

นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง
          ช่ือ - สกุล

601รหัสสาขาวิชา อาหารและโภชนาการกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
ลําดับท่ี

6042000001
เลขประจําตัวผูสอบ

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี
          ช่ือ - สกุล

604รหัสสาขาวิชา ผาและเครื่องแตงกายกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
ลําดับท่ี

7012000001
เลขประจําตัวผูสอบ

นางจรรยพร ปลื้มสําราญ
          ช่ือ - สกุล

701รหัสสาขาวิชา การทองเท่ียวกลุม



เอกสารแนบทายประกาศสวนท่ี 1

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ภาค ค.
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1
ลําดับท่ี

7022000001
เลขประจําตัวผูสอบ

นายอัมรีซี มามะ
          ช่ือ - สกุล

702รหัสสาขาวิชา การโรงแรมกลุม




