
ภาคผนวก 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป  

ก.  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
1.  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยวิศวกรโยธา               
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล ห้องสอบ 1  หมายเหตุ 

001 นายฐนิศร์  ชุมแสง 1 วท.เกษตรฯ 
002 นายอนุชา  สมาคม 2 25 ก.พ. 63. 

   เวลา 13.30 น. 
 

2.  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล ห้องสอบ 1 หมายเหตุ 

001 น.ส.ฮาบีบ๊ะฮ์  หมัดเตย็บ   3 วท.เกษตรฯ 
002 น.ส.ยาวาณี  กอหล า 4 25 ก.พ. 63. 
003 น.ส.อัญชญา  มรรคาเขต 5 เวลา 13.30 น. 

    
        

3.  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล ห้องสอบ 1 หมายเหตุ 

001 น.ส.นิตย์นภา  เส็นใหญ่  6 วท.เกษตรฯ 
002 นายภูวดล  สงสวสัดิ์ 7 25 ก.พ. 63. 
003 น.ส.อังคณา  สิทธิพันธ์  8 เวลา 13.30 น. 

004 นายอาลีมีน  เกะรา 9  
005 น.ส.ใหมสาเราะ  ปานจ าปี 10  
006 น.ส.ดาราวลี  หยีราเหม 11  
007 นายสิทธิศักดิ์  พุ่มวิภา 12  
008 น.ส.ไอลดา  เส็นเนียม 13  
009 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิรัญชนา  นาคประดิษฐ์ 14  
010 น.ส.ศิริรัตน์  คามแสน 15  
011 น.ส.ศรินทิพย์  ไพฤทธิ์ 16  
012 น.ส.รัชดา  ไพนุสิน 17  
013 น.ส.กาญจณาวรรณ  พิมพ์ทอง 18  
014 น.ส.ศิวะกานต์  บัวศรี 19  
015 น.ส.สุรัยยา  หลังยาหน่าย 20  

    
 
 



3.  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ต่อ)     
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล ห้องสอบ 2 หมายเหตุ 

016 น.ส.มาลิวรรณ  มรรคาเขต  1 วท.เกษตรฯ 
017 น.ส.สุทธวิรรณ  วุ่นดี 2 25 ก.พ. 63. 
018 น.ส.นันทิมา  หลังยาหน่าย 3 เวลา 13.30 น. 

019 น.ส.นาซีเร๊าะห์  หมั่นสัน  4  
020 น.ส.จันทร์ทิมา  แหว่งนุ้ย 5  
021 น.ส.ธนพร  สวุรรณรัตน์  6  
022 น.ส.นูรฮุสนา  เกษา 7  
023 น.ส.จุไรรัตน์  คงอินทร์ 8  
024 น.ส.พัชราภรณ์  พูลแก้ว 9  
025 น.ส.รัฐญา  ยืนยง  10  
026 น.ส.เจ๊ะฮูดา  แซะอาหลี 11  

        

4.  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย                 
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล ห้องสอบ 2 หมายเหตุ 

001 น.ส.กูพัชราวดี  กูหลง   12 วท.เกษตรฯ 
002 น.ส.นิทัยทิรัตน์  เกลี้ยงค าหมอ 13 25 ก.พ. 63. 
003 น.ส.ศุภัชยา  โกบบาหลี 14 เวลา 13.30 น. 

004 น.ส.สวุรรณา  เส็นสามารถ 15  
005 น.ส.ณฐพร  ชูสวุรรณ 16  
006 น.ส.สุมาลี  หลีแจ้  17  
007 น.ส.มัจญดียะฮ์  ดีนายัง 18  
008 น.ส.อุทิพย์  โสรัสสะ 19  
009 น.ส.วลิตัน  ดาแลหมัน 20  
010 น.ส.จุฑารัตน์  แก้วตุด 21  

 
5.  ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์                  
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล การทดสอบ หมายเหตุ 

001 นายณัฐพล  เพ็ชรพันธ์   -  ประเมินสมรรถนะ อบต.ควนกาหลง 
002 นายสิทธิชัย  สารศร ี ร่างกาย  4 มี.ค. 63. 
003 นายปิยะศักดิ์  บุญช่วย -  ประเมินการ เวลา  10.00 น.  
004 นายหร่อฝาด  ด่านเท่ง ปฎิบัติงาน  
005 นายฮาฟีซอน  แกสมาน    

    
 



ข.  พนักงานจ้างทั่วไป   
6  ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป  

6.1  งานกีฬาและสันทนาการ                   
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล การทดสอบ หมายเหตุ 

001 นายพสิษฐ์  มัฎฐาพันธ์   -  ประเมินสมรรถนะ อบต.ควนกาหลง 
002 นายณัฐวุฒิ  หลีเส็น  ร่างกาย  4 มี.ค. 63. 

  -  ประเมินการ เวลา  10.00 น.  
  ปฎิบัติงาน  

 

6.2  งานกู้ชีพ  กู้ภัย (EMS)                   
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล การทดสอบ หมายเหตุ 

001 นายสมบัตร  แป้นพุ่ม -  ประเมินสมรรถนะ อบต.ควนกาหลง 
002 นายจ าเริญ  นาพนัง ร่างกาย  4 มี.ค. 63. 
003 นายจตุพร  เอก -  ประเมินการ เวลา  10.00 น.  
004 นายทวีศักดิ์  เพ็ชรมณี ปฎิบัติงาน  
005 นายอิบรอเฮม  แดงประดา   
006 นายอลงกรณ์  ชูทอง   
007 นายซาริฟ  มณีส าส๊ะ   
008 นายมงคล  ลือชา   

 

6.3  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล การทดสอบ หมายเหตุ 

001 นายธนวัฒน์  ตั้นซู ่ -  ประเมินสมรรถนะ อบต.ควนกาหลง 
002 นายทักษ์ดนัย  จ่าเอียด ร่างกาย  4 มี.ค. 63. 
003 นายทวีศักดิ์  ไหมแย้ม  -  ประเมินการ เวลา  10.00 น.  

  ปฎิบัติงาน  
 

6.4  งานประจ ารถขยะ                   
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -  สกุล การทดสอบ หมายเหตุ 

001 นายประสิทธิ์  แซ่ไหล้ -  ประเมินสมรรถนะ อบต.ควนกาหลง 
  ร่างกาย  4 มี.ค. 63. 
   เวลา  10.00 น.  
    

 


