
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

------------------------------------- 
  ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น      
พนักงานจ้าง จำนวน  5  ตำแหน่ง 9  อัตรา เมื่อวันที่ 9 – 20 กันยายน 2564 นั้น 

  บัดนี้ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก และเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตาม
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลาที่ 235/2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง และปรับเปลี่ยนหรือขยายเวลาในการประเมินสมรรถนะจากเดิมในวันที่ ๒7 กันยายน 
2564  เป็นวันและเวลาใหม่ ดังนี้ 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
- สำนักปลัดเทศบาล 
1.๑ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

         

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑. 01001 นายอิสมาอีล   ยะโอะ  
2. 01002 นายดาโอ๊ะ    หะรอโย  
3. 01003 นายฟารุต  บราโอ  
4. 01004 นายมูฮัมหมดั   อีแต  

รวมผู้สมัคร             จำนวน    4    ราย 

- ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

1.2 ตำแหน่ง คนงาน (งานทะเบียนราษฎร) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
         

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑. 02001 น.ส.อานีซะห์  สะระตี  
2. 02002 น.ส.อาลาวีย๊ะห์  สะตะ  
3. 02003 น.ส.ศิริภัทร ณ  พัทลุง  
4. 02004 น.ส.รอฮีมะห์    มะนิซอ  
5 02005 น.ส.นิกษมา   อิหะโละ  
6. 02006 น.ส.นุสนานี   สันหลัง  
7. 02007 น.ส.อามีรา   สะมามุ  
8. 02008 น.ส.มารีนี   ปะลาวัน  
9. 02009 น.ส.อุสวะห์  อะมิแซ  

10. 02010 น.ส.ซารีฟา  เจะลอ  
/...1.2 ตำแหน่ง คนงาน (งานทะเบียนราษฎร) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ต่อ) 



 -๒- 
 

1.2 ตำแหน่ง คนงาน (งานทะเบียนราษฎร) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ต่อ) 
         

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

11 02011 น.ส.เกาซาร์   ยีส้า  
12 02012 น.ส.อมมูนอัยมาน  ดอเลาะ  
13 02013 นายอาลียะ   ดาราซอ  
14 02014 น.ส.นูรีดา  อับดุล  
15. 02015 น.ส.นูรลัยลา   สาและ  
16. 02016 น.ส.อารียา   มิง  
17. 02017 น.ส.ปาราวตี  กาเจ  
18. 02018 น.ส.ฟาติมะห์  สะอะ  
19. 02019 น.ส.โสรยา   สาแมง  
20 02020 น.ส.ฮัฟเสาะ  มะทา  
21 02021 น.ส.ฟาริตา   สะแม  
22 02022 น.ส.ฮาดียะห์  สามิ  
23. 02023 น.ส.โซเฟีย   ยะโงะมะ  
24. 02024 น.ส.อาซียะห์  สะมะโละ  
25 02025 น.ส.ไลลา  เล๊ะนุ ๊  
26. 02026 น.ส.อาดีลา  ปาแน  
27 02027 นายอักรอม  ชุมนุมพันธ์  
28. 02028 น.ส.นัสรีดา   บราเฮง  
29. 02029 นางสาวรอยฮาน  เจะแว  

รวมผู้สมัคร             จำนวน    29    ราย 

  - ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 14 เข้ารับคัดเลือก ในวนัที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป และลำดับที่ 15 ถึงลำดับที่ 28 เข้ารับคัดเลือก ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป 

 

1.3 ตำแหน่ง คนงาน (งานบริการข้อมูล) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
         

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑. 03001 น.ส.รุสนานี  ยะมา  
2. 03002 นายประเสริฐ   ลาเต๊ะ  
3. 03003 นายมูฮัมหมัดอามีน  ยะโอะ  
4. 03004 น.ส.อาฟียะห์   บืองาฉา  
5 03005 น.ส.โรสลานี   บือซา  
6. 03006 นายลูฒร์    ยะภา  
7. 03007 นายมูฮัมหมัด  ละดอหา  

/...1.3 ตำแหน่ง คนงาน (งานบริการข้อมูล) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ต่อ) 



 -๓- 
 

1.3 ตำแหน่ง คนงาน (งานบริการข้อมูล) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ต่อ) 
         

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

8. 03008 น.ส.รุสนา   ปะเง๊าะ  
9. 03009 น.ส.ตัสนีม  มะวะวา  

10. 03010 น.ส.นูรีฮัน   ลายามุง  
11 03011 น.ส.ปาตีฮ๊ะ  โซะตาเฮ  
12 03012 น.ส.ซารีนา   บินวาจ ิ  
13 03013 น.ส.สาฟูรา  สามะ  
14 03014 น.ส.ไซตง   อาแซ  
15. 03015 น.ส.อามีเนาะ   เจ๊ะเล๊าะ  
16. 03016 น.ส.อามีลีน   มองมะแซ  
17. 03017 น.ส.นริศรา   หะแว  
18. 03018 น.ส.ซูไฮดา   บาโงสะตา  
19. 03019 นายดิษวัชร  ลอแต  
20 03020 น.ส.พิรูดา  พลภักดี  
21 03021 น.ส.อามีนะฮ์   เล๊ะนุ๊  

รวมผู้สมัคร             จำนวน    21    ราย 

   - ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 7 เข้ารับคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป และลำดับที่ 8 ถึงลำดับที่ 21 เข้ารับคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ต้ังแต่เวลา 13.00 น.   เป็น
ต้นไป 

 

- กองช่าง 
1.4 ตำแหน่ง คนงาน (งานสาธารณูปโภค)  ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

         

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑. 04001 นายมูฮำมัด   แวนาแว  
2. 04002 นายลีลัมลี    ปูลา  
3. 04003 นายซอบรี  เก็งมะลาพี  

รวมผู้สมัคร             จำนวน    3    ราย 

- ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

 

 

 

 

 

/...- กองการศึกษา 
 



 -๔- 
 

- กองการศึกษา 
1.4 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (งานโรงเรียน) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

         

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๕๐๐๑ นางสาวอารีนา  จะโรจน์หวัง  
๒ ๐๕๐๐๒ นายอิมรอน  แนปาแด  
๓ ๐๕๐๐๓ นางสาวนูรีมัน  ยาลา  
๔ ๐๕๐๐๔ นายอับดุลเลาะ  นาโรง  
๕ ๐๕๐๐๕ นางสาวรอดียะห์  แม  
๖ ๐๕๐๐๖ นางสาวอาแอเซาะ  เมาสู  
๗ ๐๕๐๐๗ นางสาวนูรอัยณี  รือสะ  
๘ ๐๕๐๐๘ นางเบญจมาศ  สินธุ์ประสงค์  
๙ ๐๕๐๐๙ นางสาวนูรมา  กะจิ  

๑๐ ๐๕๐๑๐ นางสาวพาตีเมาะห์  หมินเย๊าะ  
๑๑ ๐๕๐๑๑ นางสาวพาอีซ๊ะ  สะโต  
๑๒ ๐๕๐๑๒ นางสาวรูฟาณี  เซะบากอ  
๑๓ ๐๕๐๑๓ นางสาวอานี  จิจาย  
๑๔ ๐๕๐๑๔ นางสาวเจะรกูาย๊ะ  เจ๊ะอาลี  
๑5 ๐๕๐๑๕ นางสาวซามานี  เซะบากอ  
๑6 ๐๕๐๑๖ นางสาวสาปีน๊ะ  มะยีเต๊ะ  
๑7 ๐๕๐๑๗ นางสาวฟีโอนา  สามะ  
๑8 ๐๕๐๐๘ นางสาวยุสนี  แนแซ  
๑9 ๐๕๐๑๙ นางสาวนาญารีย์  แวสนิ  
20 ๐๕๐๒๐ นางสาวต่วนยูฮารี  อาเปะอาลี  
21 ๐๕๐21 นางสาวซัลวา  สะอุ  
22 ๐๕๐22 นางสาวรอซานา  สะอะ  
๒๓ ๐๕๐๒๓ นางสาวพาอีซะ  เล๊าะยีตา  
24 ๐๕๐24 นางสาวรุสลีนา  อิหะโละ  
25 ๐๕๐25 นางสาวสุไรนา  อาบูบากา  
26 ๐๕๐26 นางสาวซุกัยนะห์  โต๊ะมะแซ  
27 ๐๕๐27 นางสาวอานีตา  เจ๊ะแต  
28 ๐๕๐28 นางสาวอารีนา  เซ็งกะแซรี  
29 ๐๕๐29 นางสาวซัมซยี๊ะ  ซิมะกาเรง  
30 ๐๕๐30 นางสาวสุวรรณี  ยะสา  
๓๑ ๐๕๐๓๑ นางสาวรอกีเย๊าะ อูเซ็ง  
๓๒ ๐๕๐๓๒ นางสาวนูรม๊ะซี  วายีแอ  
๓๓ ๐๕๐๓๓ นางสาวอารีนา  ดาโต๊ะ  

 



 -๕- 
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๓๔ ๐๕๐๓๔ นางสาวพารีด๊ะ  เต๊ะกาแซ  
๓๕ ๐๕๐๓๕ นางสาวพาตีเม๊ะ  แมงและ  
๓๖ ๐๕๐๓๖ นางสาวสารีนา  แน  
๓๗ ๐๕๐๓๗ นางสาวไอนี  มะนีหิยา  
๓๘ ๐๕๐๓๘ นางสาวซอนญ่า  วาโซะ  
๓๙ ๐๕๐๓๙ นายมิลฟนิ  โดสะแล  
๔๐ ๐๕๐๔๐ นางสาวฮายาร์  มิมูนิ  
๔๑ ๐๕๐๔๑ นางสาวพาดีละห์  แวเจะ  
๔๒ ๐๕๐๔๒ นางสาวนูรียัน  ยามา  
๔๓ ๐๕๐๔๓ นางสาวคอดีย๊ะห์  งอปูแล  
๔๔ ๐๕๐๔๔ นางสาวนูตรียะห์  ดอเลาะ  
๔๕ ๐๕๐๔๕ นางสาวรดาวรินทร์  บือราเฮง  
๔๖ ๐๕๐๔๖ นางสาวสะปีเย๊าะ  เต๊ะมาลอ  
๔๗ ๐๕๐๔๗ นางสาวอารีนา  สาและ  
๔๘ ๐๕๐๔๘ นางสาวโซเฟีย  เจะแว  
๔๙ ๐๕๐๔๙ นางสาวฟิรดาวน์  มะหะวา  
๕๐ ๐๕๐๕๐ นางสาวนูรีซัน  มอหะ  
๕๑ ๐๕๐๕๑ นางสาวอามานี  มีซา  
๕๒ ๐๕๐๕๒ นางสาวมารีหย๊ะ  มะสารีสอ  
๕๓ ๐๕๐๕๓ นางสาวฮูดา  กาแว  
๕๔ ๐๕๐๕๔ นางสาวรอบีอะห์  สาและโอะ  
๕๕ ๐๕๐๕๕ นางสาวฟาเดียร์  เทษา  
๕๖ ๐๕๐๕๖ นางสาวนูรซีราห์  สีเดะ  
๕๗ ๐๕๐๕๗ นางสาวฮายาตี  จุนเด็น  
๕๘ ๐๕๐๕๘ นางสาวแก้วตา  ธาตุทอง  
๕๙ ๐๕๐๕๙ นางสาวนูรอาซาน  อีซอมูซอ  
๖๐ ๐๕๐๖๐ นางสาวซารีนี  วาจิ  
๖๑ ๐๕๐๖๑ นางสาวซากีเราะ  ดาระซอ  

รวมผู้สมัคร             จำนวน    61    ราย 

เนื่องจากตำแหน่งผู้ดูแลเด็กมีผู้เข้ารับการคัดเลือกพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลาก่อน จึงขอเลื่อน
กำหนดการประเมินสมรรถนะออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 
/...การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 



 -๖- 
 

  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  จะทำการประกาศ               
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

   ประกาศ    ณ   วันที่       เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕64   
 
 

              (นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ) 
                 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗- 
 

ตารางการคัดเลือกพนักงานจ้าง 
วันที่ 27  - 28 กันยายน 2564  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ทางขึ้นอยู่ข้างโรงพยาบาลรามัน) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ลำดับท่ี ตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ เวลาสอบ หมายเหตุ 

1 คนงาน (งานสาธารณูปโภค) 04001 -04003 09.00 น. เป็นต้นไป 27  กันยายน 2564   

2 พนักงานดับเพลิง (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

01001 -01004 09.00 น. เป็นต้นไป 27  กันยายน 2564   

3 คนงาน (งานบริการข้อมูล) 03001 - 03007 10.00 น. เป็นต้นไป 27  กันยายน 2564   

  03008 - 03021 13.00 น. เป็นต้นไป 27  กันยายน 2564   

4 คนงาน (งานทะเบียนราษฎร) 02001 - 02014 09.00 น.เป็นต้นไป 28  กันยายน 2564   

  02015 - 02029 13.00 น. เป็นต้นไป 28  กันยายน 2564   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


