
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง 
...................................................... 

 

 ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบคัดเลือกเปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ๔  ป
จํานวน  ๙  ตําแหนง  รวม  ๑๒  อัตรา  โดยกําหนดรับสมัครต้ังแตวันที่  ๑๒ – ๒o  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง น้ัน   

บัดน้ี  ระยะเวลาการรับสมัครไดสิ้นสุดแลว  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  จึงขอประกาศรายช่ือผู
มีสิทธิสอบคัดเลือก  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก   ดังน้ี 

๑. รายช่ือผูมีสิทธิสอบ 

 ๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
   ๑.  นายมูฮําหมัดตัลมีซี  สะมะแอ  เลขประจําตัวสอบ o๑ooo๑ 
   ๒.  นางสาวมูนีเราะห  ยานยา  เลขประจําตัวสอบ o๑ooo๒ 
   ๓.  นางสาวรอดียะ  เจะมิงบูแม  เลขประจําตัวสอบ o๑ooo๓ 
   ๔.  นายอับดุลรอแม  หะยีหะซา  เลขประจําตัวสอบ o๑ooo๔ 
   ๕.  นางสาวกันตพร  ซอนศร ี  เลขประจําตัวสอบ o๑ooo๕ 
   ๖.  นางสาวอาอีเสาะ  เจะนะ  เลขประจําตัวสอบ o๑ooo๖ 

  ๑.๒  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.  นายธีรชัย   ดังศรีเทศ   เลขประจําตัวสอบ o๒ooo๑ 

  ๑.๓  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
   ๑.  นางสาวรสณี   ราชเพ็ชร  เลขประจําตัวสอบ o๓ooo๑ 
   ๒.  นางสาวปาตีเมาะ  คงเฮง  เลขประจําตัวสอบ o๓ooo๒ 
   ๓.  นางสาวพัชรา  หอมหวล  เลขประจําตัวสอบ o๓ooo๓ 
   ๔.  นางสาวสุรีรัตน   ศรีมะโน  เลขประจําตัวสอบ o๓ooo๔ 
   ๕.  นางสาวนาซีหะห  กาโฮง  เลขประจําตัวสอบ o๓ooo๕ 

  ๑.๔  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 
   ๑.  นางสาวสากีลาห  อาแด  เลขประจําตัวสอบ o๔ooo๑ 
   ๒.  นางสาวนูรีดา  สุงาบาร ู  เลขประจําตัวสอบ o๔ooo๒ 
   ๓.  นายไพศอล  ดําสําราญ  เลขประจําตัวสอบ o๔ooo๓ 

  



 

-๒- 
   

๑.๕  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 
 ๑.  นางอุมูนไอมาน   จะปะกียา  เลขประจําตัวสอบ o๕ooo๑ 
 ๒.  นางสาวสุนทรี  พัฒนชู  เลขประจําตัวสอบ o๕ooo๒ 
 ๓.  นางสาวอาซีรา  อีบอ   เลขประจําตัวสอบ o๕ooo๓ 
 ๔.  นางสาวไซตง  ดอเลาะ  เลขประจําตัวสอบ o๕ooo๔ 

 
 ๑.๖  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  พนักงานขับรถ 

 ๑.  นายรุสดี  หามะ   เลขประจําตัวสอบ o๖ooo๑ 

 ๑.๗  พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง พนักงานดับเพลงิ 
  ๑.  นายอับดุลมุตตอเล็บ  มะแซ  เลขประจําตัวสอบ o๗ooo๑ 
  ๒.  นายมะอีดรัน  มามะ   เลขประจําตัวสอบ o๗ooo๒ 

 ๑.๘  พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 
  ๑.  นายนิตินัย  หะยีแวนิ   เลขประจําตัวสอบ o๘ooo๑ 
  ๒.  นายแวหามะ  มะล ี   เลขประจําตัวสอบ o๘ooo๒ 

 ๑.๙  พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
  ๑.  นายรอมือละห   ดีลา   เลขประจําตัวสอบ o๙ooo๑ 
  ๒.  นางสาวอาซียะ   ดอเลาะ   เลขประจําตัวสอบ o๙ooo๒ 
  ๓.  นางสาวนัศรียา  ยาลีมอ  เลขประจําตัวสอบ o๙ooo๓ 
  ๔.  นางสาวฮาเดียน  ยะมะทา  เลขประจําตัวสอบ o๙ooo๔ 
  ๕.  นางสาวฮามีดะห  มามะ  เลขประจําตัวสอบ o๙ooo๕ 

 ๒. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
 

  
  

ท่ี รายการ วันท่ี เวลา สถานท่ี หมายเหตุ 

 

 
๑ 
 
 

๒. 

พนักงานจางตาม
ภารกิจและท่ัวไป 

สอบขอเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ 
 

 
 

 
๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 

๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

 
 
 

o๙.oo น. 
เปนตนไป 

๑๓.oo น. 
เปนตนไป 

 
 
 

ณ   หองประชุมองคการ                                   
บริหารสวนอัยเยอรเวง 

ณ   หองประชุมองคการ                                   
บริหารสวนอัยเยอรเวง 

 
 
 

ใหเตรียม  ปากกา 
ดินสอ ยางลบ
อุปกรณสําหรับ 
การทําขอสอบ 

มาดวย 
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 ๓. ระเบียบวิธีการสอบ  ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบตอไปน้ีอยาง    เครงครัด 

๑. แตงกายสุภาพเรียบรอย 
๒. รักษาความความสงบเมื่ออยูในหองสอบ   และบริเวณสถานที่สอบ 
๓. ใหไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบ  ๑๕  นาที   
๔. ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่

ทางราชการออกใหไปแสดงตอคณะกรรมการสอบ 
๕. ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบอยางเครงครัด 
๖. หามสูบบุหรี่ในหองสอบ 

 
  จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 

     
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นายแวมะยูโซะ  ตุสาตู) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


