
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

เร่ือง  รายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง 
...................................................... 

 

  ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  ไดประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
จาง  ๔  ป จํานวน  ๑๑  ตําแหนง  รวม  ๑ ๓  อัตรา  โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม  – ๒  
สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง นั้น   
 

 บัดนี้  ระยะเวลาการรับสมัครไดสิ้นสุดแลว  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  จึงขอ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก  กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบคัดเลือก   ดังนี้ 

 

๑. รายช่ือผูมีสิทธิสอบ  

 ๑ .๑ พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการเกษตร 
   ๑.  นาย นูรุดดิน  สะเตาะ   เลขประจําตัวสอบ o๑oo๑  

  ๑.๒   พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  ผูชวยบุคลากร 
   ๑.  นา งสาวเกศินี  แตปูซู   เลขประจําตัวสอบ o๒oo๑ 
   ๒.  นางสาวนูรียะห  ลาแซ  เลขประจําตัวสอบ o๒oo๒ 
   ๓.  นางสาวฟาซียะ  เยะ   เลขประจําตัวสอบ o๒oo๓ 
   ๔.  นายวรวิทย  เกลี้ยงสีพรม  เลขประจําตัวสอบ o๒oo๔ 
   ๕.  นางสาวมาสนะห  ซอเด็ง  เลขประจําตัวสอบ o๒oo๕ 
   ๖.  นางสาวนูรีดา  กียะ   เลขประจําตัวสอบ o๒oo๖ 

  ๑.๓  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 
   ๑.  นายรอยะ  ตาเยะ   เลขประจําตัวสอบ o๓oo๑ 
   ๒.  นางสาวซานียะห  จะปะกิยา  เลขประจําตัวสอบ o๓oo๒ 
   ๓.  นายไพศอล  ดําสําราญ  เลขประจําตัวสอบ o๓oo๓ 
   ๔.  นางสาวนูรีดา  สุงาบารู  เลขประจําตัวสอบ o๓oo๔ 
   ๕.  นางสาวรอมือละห  ดีลา  เลขประจําตัวสอบ o๓oo๕ 
   ๖.  นางสาวซากีนะ  เลาะดีสม  เลขประจําตัวสอบ o๓oo๖ 

  ๑.๔  พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
   ๑.  นายบือราเห็ง  มุนิมะ   เลขประจําตัวสอบ o๔oo๑ 
   ๒.  นายมะนะศักดิ์  ดาราแม็ง  เลขประจําตัวสอบ o๔oo๒ 
   ๓.  นายอับดุลเลาะ  อาแว  เลขประจําตัวสอบ o๔oo๓ 
 

 



-๒- 

 ๑.๕  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา 
   - ไมมีผูสมัคร- 

 ๑.๖  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยนายชางเขียนแบบ 
   - ไมมีผูสมัคร- 

 ๑.๗  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
   ๑.  นางสาวซูไรณี  ซีเดะ   เลขประจําตัวสอบ o๗oo๑ 
   ๒ .  นางสาวนูรไอนี  โตะหมัด  เลขประจําตัวสอบ o๗oo๒ 
   ๓ .  นางสาวรูฮาณา  ดอเลาะ  เลขประจําตัวสอบ o๗oo๓ 
   ๔ .  นางสาวปาตีเมาะ  ยาโงะ  เลขประจําตัวสอบ o๗oo๔ 
   ๕ .  นางสาวรัสมี  วาแม   เลขประจําตัวสอบ o๗oo๕ 
   ๖.  นายพฤทธิชัย  อาโละ   เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๐๖  
   ๗.  นางสาวมาเรียม  มิเดง  เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๐๗  
   ๘.  นางสาวไซละห  สอนฮุง  เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๐๘  
   ๙.  นางสาวจารุวรรณ  เกลี้ยงสีพรม เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๐๙  
   ๑๐.  นางสาวอาอีเสาะ  เจะนะ  เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๑๐  
   ๑๑.  นางสาวรอฮีมะห  สะอิ  เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๑๑  
   ๑๒.  นางสาวนิซีตีฮาญา  ปอแซ  เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๑๒  
   ๑๓.  นางสาวสุนิสา  ถนอมจิตร  เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๑๓  
   ๑๔.  นายศุภชัย  ปาแว   เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๑๔  
   ๑๕.  นางสาวซากียะห  กูทา  เลขประจําตัวสอบ ๐๗๐๑๕  

 ๑.๘  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยพยาบาลวิชาชีพ 
   - ไมมีผูสมัคร- 

 ๑.๙   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยพยาบาลเทคนิค 
   - ไมมีผูสมัคร- 

 ๒.๐  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
   - ไมมีผูสมัคร- 

 ๒.๑   พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 
  ๑.  นายมะนุ  เปาะจิ   เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๑ 
  ๒.  นายสาการียา  อาโละ   เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๒ 
  ๓.  นายสุกรี  ตุสาตู   เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๓ 
  ๔.  นายนิตินัย  หะยีแวนิ   เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๔ 
  ๕.  นายมะรีดวน  แวเงาะ   เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๕ 
  ๖.  นายอิสมาแอ  นามมี   เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๖ 
  ๗.  นายธีระพงษ  สาและ   เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๗ 
  ๘.  นายรุสลัน  เด็ง   เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๘ 
  ๙.  นายมะนาเซ  ดะหะมะ  เลขประจําตัวสอบ o๑๑ooo๙ 



 
-๓- 

 

๒. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
 

  
 ๓. ระเบียบวิธีการสอบ  ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบตอไปนี้อยางเครงครัด 

๑. แตงกายสุภาพเรียบรอย 
๒. รักษาความความสงบเม่ืออยูในหองสอบ   และบริเวณสถานท่ีสอบ 
๓. ใหไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาสอบ  ๑๕  นาที  นับแตเวลาเริ่มสอบ 
๔. ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ี

ทางราชการออกใหไปแสดงตอคณะกรรมการสอบ  
๕. ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบอยางเครงครัด  
๖. หามสูบบุหรี่ในหองสอบ 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

(นายแวมะยูโซะ  ตุสาตู) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ วันท่ี เวลา สถานท่ี หมายเหตุ 

 
 

๑ 
 
 

๒. 

พนักงานจางตาม
ภารกิจและท่ัวไป 

สอบขอเขียน 
 
 

สอบปฏิบัติและสอบ
สัมภาษณ  

(ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง) 

 

 
 

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
 

 
๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

 
 

 
 

o๙.oo น. 
เปนตนไป 

 
๑๓.oo น. 
เปนตนไป 

 
 

ณ   หองประชุมองคการบริหาร                           
      สวนอัยเยอรเวง 
 
ณ   หองประชุมองคการบริหาร                           
      สวนตําลอัยเยอรเวง   หรือ   
      ตามท่ีองคการบริหารสวน    
      ตําบลอัยเยอรเวงกําหนด 

 

 
 

ใหเตรียม  ปากกา
ดินสอ  ยางลบ
อุปกรณสําหรับ 
การทําขอสอบ 
มาดวย 



 


