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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 
ตําแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา   

โรงเรียนร่มเกล้า  จังหวัดนราธิวาส 
( แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลงวันที่ 28 มกราคม ๒๕๖3 ) 

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 034 นายบูคอรี  ลาเตะ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลําดับที่ ๑ 
รายงานตัวในวันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ.256๓ นําหลักฐานสําหรับรายงาน
ตัว ดังต่อไปน้ี  
   1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
จํานวน 3 ชุด  
   2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 3 ชุด  
   3. หน้า bookbank ธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 3 ชุด  
   4. สําเนาปริญญาบัตรและระเบียน
แสดงผลการเรยีน 
   5. ใบรับรองแพทย์ 

6. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น 
หลักฐานการเปลี่ยนช่ือฯ ทะเบียนสมรส 
เพ่ือประกอบการทําบันทึกตกลงจ้าง 

 
ลําดับที่ ๒ เป็นต้นไป ให้เป็นลําดับ

สํารอง 
 

2 065 นายอับดุลฮากีม  สาเมาะ 
3 040 นายลุกมาน  มะสีละ 
4 002 นายซูไฮรี  เจ๊ะมะล ี
5 014 นายฮาพีซี  เจ๊ะนุ้ 
6 121 นายต่วนโซะ มือกะหามะ 
7 094 นางซํารีนา ดอเลาะ 
8 026 นายยากี  กาเซ็ง 
9 058 นายมะฮาดี  สม้อ 

10 060 นางสาวซูมัยยะห์  ขาเดร์ 
11 118 นางสาวซารีนะ ปูเต๊ะ 
12 097 นางสาวซูไวบะห์ เจะอาลี 
13 161 นายยาซะ เจะมะ 
14 044 นายซุกรี ยาลง 
15 120 นายอัฟฟาน หะยีแวสอเหาะ 
16 008 นายอับดุลเลาะ  อาบูกาลอ 
17 062 นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 
18 080 นางสาวกอมารียะห์  ดือราแม 
19 160 นางสาวอูไบหม๊ะ ยูโซ๊ะ  
20 095 นายนิอัสรี นิโยะ 
21 045 นางสาวฟารีดา  ดอแม 
22 155 นายอัฟฟาน อาแว 
23 021 นายมุสลีมีน ดอเล๊าะ 
24 090 นางสาวซอลีฮะห์ สือแม 
25 145 นายอิรฮัม สาและ 
26 132 นายมูหมัดฮาฟิส บินยูโซะ 
27 119 นางสาวรุสดา สาเม๊าะ 
28 138 นายอามิง สาและ 
29 116 นายอัสกันดาร์ ดอแม 

 


