
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 

เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธเิข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ  
ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา  
โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

********************* 

   ตามท่ี ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๑๕ ไดป้ระกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อสรร
หาและเลือกสรรเป็นลูกจา้งจา้งเหมาบริการ ต าแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเขม้  โครงการจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกลา้  จงัหวดันราธิวาส ในระหว่างวนัท่ี  20 – 24  
มกราคม  2563  ณ โรงเรียนร่มเกลา้  การสมคัรไดเ้สร็จส้ินและไดต้รวจสอบคุณสมบติัแลว้  

   จึงขอประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจา้งจา้งเหมาบริการ  
ต  าแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเขม้  โครงการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในสถานศึกษา 
โรงเรียนร่มเกลา้ จ  านวน 163 ราย รายช่ือดงัเอกสารแนบ 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  24  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2563 

 

 
  ( นายสุธี  บุญญะถิติ ) 

     ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้ม  ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

(แนบท้ายประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2563) 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

1 นางบดัรียะ๊  แวหะย ี

2 นายซูไฮรี  เจ๊ะมะลี 

3 นางสาวอามีเราะ  ดาแลเบาะ 

4 นางสาวฮานียะห์  ลือแบกาเซ็ง 

5 นายเจ๊ะฮาซือมิง  มีดิง 

6 นายเตาวฟี์ร  เจะ๊แต 

7 นายเจะอิสมะแอ  ดอเลาะ 

8 นายอบัดุลเลาะ  อาบูกาลอ 

9 นางสาวนศัริน  มะสาดา 

10 นางสาวสอแลฮะ  ยาติกุล 

11 นางสาวฮาบีบะห์  หะยวีาเด็ง 

12 นางสาวซูรียานะ มะแซ 

13 นายอิห์ซาน แลรอซ 

14 นายฮาพีซี  เจ๊ะนุ ้

15 นายซาฟวนั  ดือราแม 

16 นางสาวเด๊ะอา สุหลง 

17 นางสาวนูรีน  ยโูซ๊ะ 

18 นางสาวยามีละห์  สือแม 

19 นางสาวอาฆียะห์ ปาเน๊าะ 

20 นายซูไฮร เจ๊ะเลา๊ะ 

21 นายมุสลีมีน ดอเลา๊ะ 

 

 



รายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้ม  ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

(แนบท้ายประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2563) 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

22 นางสาวซูไลดา  เจ๊ะหะมะ 

23 นางสาวนรูอาซีกีน   ยนุู 

24 นายนีซาร  ยโูซ๊ะ 

25 นายตลัมีซี  อาโก 

26 นายยากี  กาเซ็ง 

27 นายมีรวาน  ลอดิง 

28 นายหะนิส  อบัดุลรอมาน 

29 นายมูหามดัซยัฟู  เจ๊ะเฮ็ง 

30 นางสาวฟัดลีนา สะแลแม 

31 นายบุรฮนั  เจะ๊มะ 

32 นางสาวแวฟาดีละห์  ละยตีา 

33 นางสาวอสัวานี  ยโูซ๊ะ 

34 นายบูคอรี  ลาเตะ 

35 นางสาวลูไฮดา  สาอะ 

36 นางสาวฟาตีมะห์  เปาะเลาะ 

37 นางสาวอาอีเสาะ  โต๊ะดูกอง 

38 นางสาวนูรฟาดีละห์  อาเอะ๊ 

39 นางสาวซีเต๊าะ  อูมาโมง 

40 นายลุกมาน  มะสีละ 

41 นางสาวนสัเราะห์  เร็งมา 

42 นางสาวอารีณี  หามะ 



รายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้ม  ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

(แนบท้ายประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2563) 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

43 นางสาวนูรมา  กาซอ 

44 นายซุกรี ยาลง 

45 นางสาวฟารีดา  ดอแม 

46 นางสาวฟาซีลา  แกมะ 

47 นางสาวฮาซามี การือมง 

48 นางสาวตอฮีเร๊าะ  ยโูซะ 

49 นางสาวอาสวานี  ยายอ 

50 นายอาหามะ  สามาะ 

51 นางสาวซาไอนี  เจะม ุ

52 นางสาวนรูสุไฮลา  เจ๊ะสะนิ 

53 นางสาวนุอาติกา  เจ๊ะอุมา 

54 นางสาวอามีเนาะ  ลีเมาะ 

55 นางสาวซูไลลา  มะดือราแว 

56 นางสาวนูรมี  ตาเฮ 

57 นายฮมักกรณ ดาโต 

58 นายมะฮาดี  สมอ็ 

59 นายมาหมุด  อาแดม 

60 นางสาวซูมยัยะห์  ขาเดร์ 

61 นางสาวตาอีบฮั  รอซิ 

62 นางสาวฟาตีมะฮ ์เจ๊ะแว 

63 นายมูฮ  าหมดัซูเฟีย เจ๊ะลี 



รายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้ม  ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

(แนบท้ายประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2563) 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

65 นายอบัดุลฮากีม  สาเมาะ 

66 นายอีรฟัน ยเีฮง้ 

67 นางสาวนูรตกัวา  เจะ๊หลง 

68 นายฮารุณ  บือแยบาสอ 

69 นายซอฟสอน  อาแจ 

70 นายอฟันนัต ์ อาแว 

71 นางสาวฟาตีเมาะ แตมามุ 

72 นางสาวฟารีดา  แกมะ 

73 นางสาวรูสนา  เด็ง 

74 นางสาวสุภาวดี  เลาะแว 

75 นางสาวนูรซาฮีรา  ยาลี 

76 นางสาวอุสมาวานสั  แยนา 

77 นางสาวโซเฟีย  สาเมาะ 

78 นางสาวอาอีด๊ะ  อูเซง้ 

79 นางสาวซูไวยะห์  ยโูซ๊ะ 

80 นางสาวกอมารียะห์  ดือราแม 

81 นางแวนายเีร๊าะ  แวมะลี 

82 นางยามีละห์  มามุ 

83 นางสาวอายเีสาะ  บือโดลาเตะ 

84 นายอบัดุลอาซิ  ดอเลา๊ะ 



รายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้ม  ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

(แนบท้ายประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2563) 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

86 นางสาวนาสีเยาะ การะสา 

87 นายเปาซี อาแวกาปง 

88 นางสาวกามารียะห์ อาแว 

89 นางสาวนูรฟาซีฮะห์ ดอเลาะ 

90 นางสาวซอลีฮะห์ สือแม 

91 นางสาวนิหมะ๊ ดาตูมะดา 

92 นายอบัดุลเลาะห์ มะลา 

93 นางสาวไซร์นบั แวฮาม ุ

94 นางซ ารีนา ดอเลาะ 

95 นายนิอสัรี นิโย  

96 นางสาวซากีนะห์ สะมะดะ 

97 นางสาวซูไวบะห์ เจะอาลี 

98 นางสาวซือนะห์ อุมา 

99 นางสาวอีลฮาม บือราเฮง 

100 นายมาห์มูด จิยีง่อ 

101 นางสาวนูรีฮนั สาและ 

102 นายมูหามะไซฟูดีน ดาโละ 

103 นายแวฮาซนั สาและ 

104 นางสาวซูไฮลา เจะเก็ง 

105 นางสาวฮมัดียะห์ กอและ 



รายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้ม  ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

(แนบท้ายประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2563) 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

107 นายอบัมาน เจะมูดอ 

108 นายซูลกิฟฟลี อาลี 

109 นายไพศาล ซารัล 

110 นางสาวนูรนาบีละห์ สะลีบอง 

111 นางสาวลาตีพะ กือม ิ

112 นางสาวพาตีเมาะ บูเกะมาตี 

113 นางสาวตอยบีะ สาและ๊มายะ๊ 

114 นางสาวนาซูฮา มะลา 

115 นางสาวบุสรอ สาและ 

116 นายอสักนัดาร์ ดอแม 

117 นายมานะชยั มามะ 

118 นางสาวซารีนา ปูเต๊ะ 

119 นางสาวรุสดา สาเมา๊ะ 

120 นายอฟัฟาน อาแว 

121 ต่วนโซะ มือกะหามะ 

122 นางสาวรุสดา ยโูซะ 

123 นางสาวนิสาปูรอ นิอูมา 

124 นางสาวฮามีด๊ะ อารงค ์

125 นางสาวนารีมี ดือราอิง 

126 นางสาวซลัมี นิลี 



รายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้ม  ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

(แนบท้ายประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2563) 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

128 นายอิสเฮาะ มะยเูราะ 

129 นางสาวมาซีเต๊าะ จูกูย ี

130 นางสาวรอกียะห์ ต ารามนั  

131 นายชุกรี กาเร็งสานา 

132 นายมหูมดัฮาฟิส บินยโูซะ 

133 นางสาวฟาตอนะห์ สะอิ 

134 นางสาวนาซีเราะห์ ดอแม 

135 นางสาวยไูวรียะห์ ยะโกะ 

136 นายอยัมลั เบ็ญหะยแีวฮามะ 

137 นางสาวรูไวดา สาแม 

138 นายอามิง สาและ 

139 นายอบัดุลฮากีม เซ็งเลาะ 

140 นางสาวรอหาณรีย ์นาลี 

141 นางสาวทศันีม ละโตะนอ 

142 นางสาวณัฐกร สินดุกา 

143 นางสาวสือก๊ะ บินดาโอะ 

144 นางสาวนาริสา แตเป๊าะ 

145 นายอิลฮมั สาเละ 

146 นายฮากิม ลิขิตจิตกุล 

147 นางสาวสาอาดา อารีย ู



รายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง วทิยากรอสิลามศึกษาแบบเข้ม  

 โครงการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาแบบเข้ม  ในสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า  จงัหวดันราธิวาส 

(แนบท้ายประกาศส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2563) 

 

 

 

 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

149 นางสาวซูไอนี เจ๊ะมะ 

150 นางสาวอนุสรา วาเต๊ะ 

151 นางสาวซอลีฮะ มอสาแม 

152 นายซอและ๊ จะปะกียา 

153 นางสาวพาตีเมาะ มะลีตะ 

154 นางสาวสามีเราะห์ หะมะ 

155 นายอฟัฟาน หะยแีวสอเหาะ 

156 นางสาวมูนีเราะห์ กวูะ 

157 นางสาวนูรอากิฟ มะตาเยะ 

158 นางสาวยสีูซา สะรี 

159 นางสาวต่วนมสักะห์ ทานาแม 

160 นางสาวอูไบหมะ๊ ยโูซ๊ะ  

161 นายยาซะ เจะมะ 

162 นายวาแอล ดือราแม 

163 นายวรยทุธ ์อุเซ็ง 


