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บัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทัว่ไป

ต าแหน่ง พนกังานผูช่้วยประมง

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังปัตตานี

กองวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 

เลขประจ าตวัสอบ หมายเหตุ

001/2564 นางสาวรอซีดะ     สาแมง

002/2564 นายฟาฎิณ               เบญอาเหมด็

003/2564 วา่ท่ีร้อยตรี ชวกร   อาจณรงค์

004/2654 นางสาวรสวลัณ์       กาซอ

005/2564 นายรัตภรณ์ สุคนทา

006/2564 นางสาวสุรีรัตน์ สุขขา

007/2654 นางสาววิลาสินี แกว้ขวญัเพชร

008/2564 นางสาวพรรณราย ศรีทอง

009/2564 นางสาวชนากานต์ คุณลาภ

010/2564 นายกฤตภาส หนูนอ้ย

011/2564 นางสาวทิพวลัย์ จนัทเลิศ

012/2564 นางสาวมาฟเูสาะ ขาเดร์

013/2564 นายมูฮมัหมดัฟิกรี สุไลมนั

014/2564 นางสาวอามีเนาะ อาลีแก

015/2564 นางสาวอาฟนาน ลาเตะ

016/2564 นางสาวนุษไลลา ดะโอล่า

017/2564 นางสาวอทิตยา เส็มชูชูด

018/2564 นางสาวฮสัหมะ แจะแว

019/2564 นางสาวรอหะนา มากาเซ็ง

020/2564 นางสาวจนัทกานต์ เนียมอยู่

021/2564 นางสาวมาเรียนี บีแม

022/2564 นายสมรัก ชูทอง

023/2564 นางสาวซูนีตา อูเซ็ง  

024/2564 นางสาวซลัวาณี แวหามะ

025/2564 นางสาววรรณนิดา เฮงปิยา

ช่ือ - สกุล
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026/2564 นายดาหาริส มะมิง

027/2564 นายอารุวนั เซ็ง

028/2564 นายมูฮ าหมดัสุกรี เปาะลิง

029/2564 นายสุริยนัต์ หมาดเส็ม

030/2564 นางสาวนูรฮายาตี สาและ

031/2564 นายฟอูดั ยดีาแม

032/2564 นายอบัดุลเลาะ ดาโตะ๊

033/2564 นายโมหามดัรอสดี เบญญากาจ

034/2564 นายอบัดุลเล๊าะ เจะอุบง

035/2564 นายมะ๊รง วาแวนิ

036/2564 นางสาวอยัเสาะ บือโต

037/2564 นางสาวสัลมา ดอเลาะ

038/2564 นายอบัดุลรอมาน พงสตา

039/2564 นางสาวรสนานี อบัดุลมานิ

040/2564 นางสาวณฐัวรรณ แกว้มณี

041/2564 นางสาวฮาปีเสาะ สามิ

042/2564 นายฮาริษ บือราเฮง

043/2564 นางสาวนูร์รีซา เจะสะมาแอ

044/2564 นางสาวอารีนี นิสะนิ  

045/2564 นางสาวยสุรอ ดุลยธ์ารา

046/2564 นางสาวพรนภา รอดอยู่

047/2564 นางสาวธวลัรัตน์ พุ่มสุข

048/2564 นางสาวอาฟีนี เจะหลง

049/2564 นางสาวนิอามาณี นิบอซู

050/2564 นายอามือรัง มะเยง็

051/2564 นางสาวคลัดา ดานียาล

052/2564 นางสาวซูรีนา อาแซ  

053/2564 นส.ฟารีซะห์ อุเซ็ง

054/2564 นายอิบราเหม เจะ๊โก๊ะ

055/2564 นางสาวญาณิศา จิตมาเส

056/2564 นายกฤตพณ คงแกว้
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057/2564 นางสาวอานีซะห์ กาเจ

058/2564 นายอบัดุลเลาะมาน หะมะ

059/2564 นางสาวสริตา คงพรหม

060/2564 นางสาวจุฑารัตน์ คงพรหม

061/2564 นายวาทิต เสียมไหม

062/2564 นางสาวสุภาวดี เกศสุวรรณ

063/2564 นางสาวนูรีซานา บุญพล

064/2564 นางสาวนาดียา ดาอุแม

065/2564 นางสาวนูรมา เจะ๊เลาะ

066/2564 นางรอซีด๊ะ ดอเล๊าะ

067/2564 นางสาวฮายาตี สะนิ

068/2564 นางสาวเพญ็นภา คงรังษี

069/2564 ***นางสาวกาญจนา คงเพช็ร*** ***ขาดคุณสมบติั

070/2564 นายอนีส โปรดปราน

071/2564 นายมูฮมัหมดัอฎัา อาแว

072/2564 นายบูรฮาน มูซอ

073/2564 นางสาวซารีนา เหร่าหมดั

074/2564 นายอุสมาน บินหามะ  

075/2564 นางสาวซารีนา ยากดั

076/2564 นางสาวนูรีฮนั เขตเทพา

077/2564 นายปฏิพล อ่อนอุ่น

078/2564 นายมะมูฮยัมิน กาซอ

079/2564 นายอลีฟ สรัสสมิต

080/2564 นายซูเฟียน ดานียาล

081/2564 นายมูฮ าหมดัชารีฟ ดาหะมิ

082/2564 นายสาพวนั อาแว

083/2564 นายเจะมูฮมัหมดันจัมีย์ แวสะมาแอ

084/2564 นายอาสน สาริเสะ

085/2564 นางสาวหมะฟเูสาะ เจะเลาะ

086/2564 นายสุไลมาน บิลโอ

087/2564 นางสาวรอฮายา ซาล๊ะ  
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088/2564 นายอรรณนพ บุญวรรณา

089/2564 นายโซปรี วนัทอง

090/2564 นายอาฟีฟ สรัสสมิต

091/2564 นางสาวป่ินอนงค์ ชูสิทธ์ิ

092/2564 นางสาวนิโรสนา ศรีตุลาการ

093/2564 นายซากีฟดุดีน บาซา  

094/2564 นางสาวโซไรดา อูเซ็ง

095/2564 นางสาวซูเฟีย บอเตาะ  

096/2564 นางสาวซูรีนา นามายงั

097/2564 นางสาวไซตุง กูนิง

098/2564 นางสาวอะลาวียะห์ เบ็นฮูเซ็น

099/2564 นายอนุพงค์ ธรรมนงครั์กษ์  

100/2564 นายอามาน สะมะแอ




