
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมคืนครูให้นักเรยีนสังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 
----------------------------------------- 

 ตามประกาศโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ โดยโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ได้ด าเนินการรับสมัครใน
วันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และจะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ นั้น 
 บัดนี้ การรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครเขา้รับการคัดเลือก ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รวม 
ทั้งสิ้น จ านวน ๔๙ ราย โดยโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์จะด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป ความรู้
ความสามารถการสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือ สถานที่ 
วัน อาทิตย์ ที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๒๐ น. – ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

การสอบภาคปฏิบัติทาง
คอมพิวเตอร์ 

๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 

หมายเหตุ  ๑.  ห้ามใช้เครื่องช่วยค านวณและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
 ๒.  วันคัดเลือกให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย 
 ๓.  ห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบจะติดหน้าห้องสอบ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(นางสาวรัชดา  นิลกมล) 
ครูโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 



 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมคืนครูให้นักเรยีนสังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 
(แนบท้ายโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ล าดับ
ที ่

เลขที่
สมัคร 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(วิชาเอก) 

หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายวันอะฮหมัด  สาและ ป.ตรี / ศิลปศึกษา  
๒ ๐๐๒ นางสาวอามีเนาะ  ฮาแว  ..... /บัญชีและการเงิน  
๓ ๐๐๓ นางสาวนูรีซัน  เปาะนา ป.ตรี/เคมี  
๔ ๐๐๔ นางสาวนูรียะห์  เปาะนา ..... /การบัญช ี  
๕ ๐๐๕ นางสาวมารีซะ  สาแมง ป.ตรี/เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖ ๐๐๖ นางสาวนาเดีย  เจะลง ป.ตรี/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
๗ ๐๐๗ นางสาวรุสนาณี  ปาตี ป.ตรี/ภาษามลายู  
๘ ๐๐๘ นางสาวนุรฮายาตี  จูนา ป.ตรี/วิทยาศาสตร์การแพทย์  
๙ ๐๐๙ นางสาวอาอีด๊ะ  มะแตฮะ ป.ตรี/ภาษามลายู  

๑๐ ๐๑๐ นางสไฮลา  กากะ ป.ตรี/วิทยาการคอมพิวเตอร์  
๑๑ ๐๑๑ นางสาวอายนี  สาและ ป.ตรี/…..  
๑๒ ๐๑๒ นางสาวรุสน๊ะ  มะดิเยาะ ป.ตรี/.....  
๑๓ ๐๑๓ นางสาวกนกพร  มณเฑียรสุภา ป.ตรี/เทคโนโลยีอาหาร  
๑๔ ๐๑๔ นางสาวฮานีซะห์  แวจิ ป.ตรี/ภาษามลายู  
๑๕ ๐๑๕ นางสาวดารีซา  ดอเลาะ ป.ตรี/คอมธุรกิจ  
๑๖ ๐๑๖ นางสาวสุจิตรา  เพชรหึง ............................. ไม่ลงชื่อ 
๑๗ ๐๑๗ นางสาวซูไฮลา  ปุโรง ป.ตรี/บริหารธุรกิจ  
๑๘ ๐๑๘ นายลิลตรภัทร  วัฒนภสัสร ปวส./คอมธุรกิจ  
๑๙ ๐๑๙ นางสาวมารีแย  กาซอ ป.ตรี/ศิลปศึกษา  
๒๐ ๐๒๐ นางสาวคอรีเยาะ  กาโฮง ป.ตรี/อิสลามศึกษา  
๒๑ ๐๒๑ นางสาวฟาตีเมาะ  เจะแม ป.ตรี/บริหารธุรกิจ  
๒๒ ๐๒๒ นางสาวพาตีเราะ  กูแวะ ป.ตรี/เคมี  
๒๓ ๐๒๓ นางสาวรอยฮัน  เจ๊ะโซะ ป.ตรี/เคมี  
๒๔ ๐๒๔ นางสาวพาตีเมาะ  เจ๊ะโซะ ป.ตรี/สุขศึกษา  
๒๕ ๐๒๕ นางสาวปัทมา  มะหะมิง ป.ตรี/…………  

 
 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
เลขที่
สมัคร 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(วิชาเอก) 

หมายเหตุ 

๒๖ ๐๒๖ นางสาวโรสนันต์  อัมนีฮิยา ป.ตรี/ชีววิทยา  
๒๗ ๐๒๗ นางสาวสุไฮลา  เจ๊ะสมอเจ๊ะ ป.ตรี/กฎหมายอิสลาม  
๒๘ ๐๒๘ นางสาววัรดา  ยามา ป.ตรี/รัฐประสาศนศาสตร์  
๒๙ ๐๒๙ นายศุภชัย  สัญญากิจ …………………………….. ไม่ลงชื่อ 
๓๐ ๐๓๐ นางสาวแวซง  อีปง ป.ตรี/อิสลามศึกษา  
๓๑ ๐๓๑ นางสาวณัฐฐา  อีปง ป.ตรี/ภาษาและวรรณคดีไทย  
๓๒ ๐๓๒ นายอาหามัน  อาบู ป.ตรี/พลพศึกษา  
๓๓ ๐๓๓ นายมูฮ าหมัดอาลี  มูดอ ป.ตรี/บริหารธุรกิจ  
๓๔ ๐๓๔ นางสาวนูรุลฮูดา  ฆาเฮง ป.ตรี/เศรษฐศาสตร์การเงินและธนาคาร  
๓๕ ๐๓๕ นางสาวสาวาตี  ลีมา ป.ตรี/คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  
๓๖ ๐๓๖ นางสาวสูมัยยะห์  ดอฆอ ป.ตรี/อิสลามศึกษา(นานาชาติ)  
๓๗ ๐๓๗ นางสาวอาดีละห์  สะอิ ป.ตรี/สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  
๓๘ ๐๓๘ นางสาวรอสือนะ  อาบู ป.ตรี/ชีววิทยา  
๓๙ ๐๓๙ นางสาวนูรุลอีมาน  มณีหิยา ป.ตรี/ชีววิทยา  
๔๐ ๐๔๐ นางสาวฮาลีนี  เจ๊ะหะ ..... /การบัญช ี  
๔๑ ๐๔๑ นางสาวฟาตีเมาะห์  เจะม๊ะ ...../การบัญชี  
๔๒ ๐๔๒ นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดวิจิตร ...../การบัญชี  
๔๓ ๐๔๓ นายอิบรอเฮง  สาแล ............................... ไม่ลงชื่อ 
๔๔ ๐๔๔ นางรัตนสุคนธ์  แก้ววัฒนภูมิ ............................... ไม่ลงชื่อ 
๔๕ ๐๔๕ นางสาวอะลาอ์  สาแลแม ............................... ไม่ลงชื่อ 
๔๖ ๐๔๖ นายมะสาบรี  สือมุ ................................ ไม่ลงชื่อ 
๔๗ ๐๔๗ นางสาวฮุสนา  มะเร๊ะ ................................. ไม่ลงชื่อ 
๔๘ ๐๔๘ นางสาวซาปีนะ  เด็ง ................................. ไม่ลงชื่อ 
๔๙ ๐๔๙ นางสาวฮายาตี  อุมะ ................................. ไม่ลงชื่อ 

 
หมายเหตุ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกท่านใดที่แจ้งว่า ไม่ลงชื่อ วันที่มาด าเนินการคัดเลือก 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาติดต่อท่ีห้องธุรการก่อนเข้าห้องสอบ 

ติดต่อสอบถาม 
 หากผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้มีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ ครูสอฝีย๊ะ  มะหะมิง หมายเลข ๐๘๖-๒๘๖๓๓๙๑ และครูอาซิ  ดราแม หมายเลข ๐๘๑-๒๗๕๗๕๐๗ 
 


