
 
                           
 
 

ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบท่ี 1 และ 2 
............................................................................. 

 
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) 
การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน
ทั่วไปร่วมพัฒนาพ้ืนที่ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่จำนวน 14 
ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส (1.ต.สาวอ 2.ต.เอราวัณ และ 3.ต.โคกสะตอ) จังหวัดปัตตานี (1.ต.ท่ากำซำ 2.ต.บางตาวา  
3.ต.บางปู 4.ต.ตันหยงลุโล๊ะ 5.ต.ดอนรัก และ 6.ต.รูสะมิแล) จังหวัดสงขลา (ต.หัวเขา) จังหวัดพัทลุง (ต.เกาะนางคำ) 
และจังหวัดสตูล (1.ต.พิมาน 2.ต.บ้านควน และ 3.ต.น้ำผุด) โดยได้ดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์แล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  
  บัดนี้ สถาบันนโยบายสาธารณะได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 10 อัตรา ประชาชนทั่วไป จำนวน 5 อัตรา และนักศึกษา จำนวน 5 
อัตรา เข้าร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ตามบญัชีรายละเอียดแนบท้ายนี้    

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564  
 
 
      

     ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร 
    รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 



บัญชีแนบท้ายผู้ผ่านการคัดเลือก รอบท่ี 1 และ 2 
เข้าร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 14 ตำบล 
 
1. ตำบลสาวอ จังหวัดนราธิวาส   

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวนาเดีย สาและ ยืนยัน 

2 นางสาวเฮฟาอ์ สะไร ยืนยัน 

3 นางสาวปูซีย๊ะห ์ยะโตะ  ยืนยัน 

4 นางสาวนาปีซะ อุมา ยืนยัน 

5 นางสาวนูรมี สาและ ยืนยัน 
6 นายอาหะมะ อีซอ ยืนยัน 

7 นางสาวนัสนีม วาแมยีซา ยืนยัน 

8 นายอิสมาแอ ซามะ ยืนยัน 

9 นางสาวดรุณี หะมะ ยืนยัน 

10 นางสาวนูรีดา สาและ ยืนยัน 
 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวอาตือหก๊ะ สะมะลี ยืนยัน 

2 นายอับดุลปาตะ ยูโซะ ยืนยัน 

3 นางสาวอาแอเสาะ อาบู ยืนยัน 

4 นางสาวกัสตีนา รายอ ยืนยัน 

5 นายอารีซัน สะยาคะ ยืนยัน 
 
 
 
 
 



ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวรูซนานี ฮาแว ผ่าน 

2 นางสาวอายูซะห์ ยูโซ๊ะมายู ผ่าน 

3 นางสาวนูรฮาวาตี ยามา ผ่าน 

4 นายสุลัยมาน อุเส็น ผ่าน 

5 นางสาวสุตาภัทร ทองนุ้ย ผ่าน 
 
2. ตำบลเอราวัณ จังหวัดนราธิวาส 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวรุสลินดา แอ ยืนยัน 

2 นายมูฮำมัดบัซรี แวสือแม ยืนยัน 

3 นางสาวสุชาดา มะเกะ ยืนยัน 

4 นางสาวไอนูง ยูโซ๊ะ ยืนยัน 

5 นางสาวฟาร์ทิน มะดิง ยืนยัน 

6 นางสาวนัซฟาห์ ซำตาลี ยืนยัน 

7 นายมารวณ เตะ ยืนยัน 

8 นายอัมรี ยูมูดิง ยืนยัน 

9* นางสาวโนร์ซีรา มะเย็ง ยืนยัน 

10* นางสาวอัลฟาตีฮะห์ มะหะมะ ยืนยัน 
 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวอาตีกะห์ ลาเตะ ยืนยัน 

2 นางสาวอารีนา แอ ยืนยัน 

3 นางสาวนูรอัยนี มะดาโอ๊ะ ยืนยัน 

4 นายอิลฮัม เฮง ยืนยัน 

5 นางสาวรุสนี เจ๊ะอารง ยืนยัน 



 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวนูรดียานา ยูนุ ผ่าน 

2 นางสาวอัสนานี มามะ ผ่าน 

3 นายนัซฮาห์ ซำตาลี ผ่าน 

4 นางสาวโซฟีหย๊ะ บิลแสละ ผ่าน 

5 นางสาวฮูสนา วากอ ผ่าน 
 
3. ตำบลโคกสะตอ จังหวัดนราธิวาส 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นายนิอาลิฟ ระเด่นอาหมัด ยืนยัน 

2 นางสาวพาตีเม๊าะ เปาะมะทอง ยืนยัน 

3 นางสาวไซนะ กาซอ  ยืนยัน 

4 นางสาวสุวานี อาลี ยืนยัน 

5 นางสาวรุสมีนี ลูดิง ยืนยัน 
6 นางสาวฟารีฮัน วานิฮารง ยืนยัน 

7 นายมูหำมะซายููตี มะเหาะ ยืนยัน 

8 นางสาวนููรีซา ลาเต๊ะ ยืนยัน 

9 นางสาวอารีนา ดาโอ๊ะ ยืนยัน 

10 นางสาวอามีซ๊ะ เจ๊ะมามะ ยืนยัน 
 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวไซนะ ดือเร๊ะ ยืนยัน 

2 นายอุสมาน เจ๊ะจิ ยืนยัน 

3 นางสาวรุสมูนี มะมิง ยืนยัน 

4 นางสาวอามีรา กาเต้ง ยืนยัน 



ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

5 นายอับดุลอาซิ กาซอ ยืนยัน 
 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นายอาปซีันร์ โสภาพันธ์ ผ่าน 

2 นางสาวซาปรีซา แซ่บุญ ผ่าน 

3 นางสาวอัสรอ กาเต๊ะ ผ่าน 

4 นายวัสมี จาหลง ผ่าน 

5 นายยูโซ๊ะ ซำเซ็ง ผ่าน 
 
4.  ตำบลท่ากำชำ จังหวัดปัตตานี 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวมุมีนะห ์มะลี ยืนยัน 

2 นางสาวนูรีหซันต์ สะน ิ ยืนยัน 

3 นายอาลีฟ มะแอ ยืนยัน 

4 นายฮาบีดิง หะยีสาแม ยืนยัน 

5 นางสาวอุสมาวาตี มะหยิ ยืนยัน 
6 นางสาวสีตีอามีเน๊าะห์ สาแม ยืนยัน 

7 นางสาวสุวาณ ีดือแระ ผ่าน (รอยืนยัน) 

8 นางสาวคูไซมะ แห่เหล็ม ผ่าน (รอยืนยัน) 

9 นางสาวอาดีละ เจะมะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

10 นางสาวชุติมา มาหิเละ ผ่าน (รอยืนยัน) 
 

 

 

 

 



ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวนูรไอส์ มะสะนิง ยืนยัน 

2 นางสาวซาวาตี อุเซ็ง ยืนยัน 

3 นางสาวอัสมา ดือเระ ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นางสาวอัสมะ เจะสามะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นางสาวอาซียะห์ เจะสามะ ผ่าน (รอยืนยัน) 
 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวไสรลา มะสะนิง ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นาวสาวพรพัชรินทร์ แซ่ลิ่ม ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นายไฟซอล ดอเลาะ ผ่าน (รอยืนยัน) 
 
5. ตำบลบางตาวา จังหวัดปัตตานี 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นายมูฮำหมัดซากี สาอุ ยืนยัน 

2 นายอดุลย์ ดอเลาะ ยืนยนั 

3 นางสาวซูไฮลา แยนา ยืนยัน 

4 นางสาวอามานี หะมะ ยืนยัน 

5 นางสาวอานิสา อูมา ยืนยัน 
6 นางสาวนาซีฮา ปอระ ยืนยัน 

7 นางสาวฮัซวานี สะมะ ยืนยัน 

8 นางสาวปารีดะห์ ยะยอ ยืนยัน 

9 นางสาวยามีละ เจ๊ะมะ ยืนยัน 

10 นางสาวอาดีละ เจะมะ ผ่าน (รอยืนยัน) 
 



ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวนูรอัยนี สาและ ยืนยัน 

2 นางไฮณุน สาและ ยืนยัน 

3 นายอัมรู สมาแห ยืนยัน 

4 นางสาวนุชอายาตี เปาะแม ยืนยัน 

5 นางสาวปาอีซะห์ อุมา ผ่าน (รอยืนยัน) 
 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นายซูลฮาฟี อาแว ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาววาฟาอ์ มูซอ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นายอัฟฟาน ดาแลหมัน ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นายซัยฟูดิน หะมะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นายชนาธิป เพ็ญศิริ ผ่าน (รอยืนยัน) 

6 นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ สำรอง 1 

7 นางสาวซุมัยยะห์ ดอมา สำรอง 2 
 

6. ตำบลบางปู จังหวัดปัตตานี 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวนูรอาตีกะ เงาะ ยืนยัน 

2 นางสาวนาซีฮะห์ แตมะ ยืนยัน 

3 นางสาวซีตีอามีรา ยูโซ๊ะ ยืนยัน 

4 นางสาวนิสรีน ด้อเลาะ ยืนยัน 

5 นางสาวซูไฮนี อีปง ยืนยัน 

6 นายฟุรฆอน เวาะแห ยืนยัน 

7 นางสาวนูรมาซูฮา ยะยือริ ยืนยัน 

8 นางสาวนูรีฮัน กาเดร์ ยืนยัน 



ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

9 นางสาวมาเรียม มะ ยืนยัน 

10 นางสาวนูรไอนี สนิ ผ่าน (รอยืนยัน) 

 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวซาหรีหม๊ะ คำทอง ยืนยัน 

2 นางสาวอาซียะ หะมะ ยืนยัน 

3 นายมูฮำหมัดนูร์ สะรี ยืนยัน 

4 นางสาวแวแย แปเฮาะอีเล ยืนยัน 

5 นายฮารอฟะ ยูโสะ ยืนยัน 

 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวซีฟาอ์ ดาราแม ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นายอนัส อาแว ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นางสาวนูรรีซา เม๊าะบากอ ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นางสาวฟาตีฮะห์ แสมา ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นางสาววนิดา อภิบาลแบ ผ่าน (รอยืนยัน) 

6 นางสาวยามีละห์ อิสมาแอ สำรอง 1 
 
7. ตำบลตันหยงลโุละ จังหวัดปัตตานี 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นายนิอานัส นิโซะ ยืนยัน 

2 นางสาวเจ๊ะโซเฟีย เจ๊ะดาโอะ ยืนยัน 

3 นางสาวรุสซารีหม๊ะ ลาเตะ ยืนยัน 

4 นางสาวนิฮานีฟะห์ มานะ ยืนยัน 



ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

5 นายนิมูหัมหมัด นิเดร์หะ ยืนยัน 

6 นางสาวนูรฮูดา ดือราแม ยืนยัน 

7 นายอับดุลอาซิซ แม ยืนยัน 

8 นางสาวจินตหรา ดอเลาะ ยืนยัน 

9 นางสาวอธิตา ทิพย์ยอแล๊ะ ยืนยัน 

10 นางสาวซัลวา สูลง ยืนยัน 

 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวกูมัสวารี เจะมามะ ยืนยัน 

2 นางสาวฮาสน๊ะ ดูมีแด ยืนยัน 

3 นางสาวรูไวดา. มะมิงเลาะ ยืนยัน 

4 นางสาวซูนียะห์ วะตะกี ยืนยัน 

5 นางสาวฟาดารียะ บาราเฮ็ง ยืนยัน 

 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวโซไฮลา อูเซ็ง ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาวโซเฟีย เจะอีซอ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นางสาวซาฟีเราะห์ สาเฮาะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นายอีเลียส สะตาปอ ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นายอัฐพล สระโร ผ่าน (รอยืนยัน) 

6 นางสาวคอลีเยาะ ดอเลาะ สำรอง 1 

7 นางสาวซารีปะ ดอเลาะ สำรอง 2 
 
 
 
 



8. ตำบลดอนรัก จังหวัดปัตตานี 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นายมูฮามัดฮาซัน อาแว ยืนยัน 

2 นางสาวฮานีฟะห์ ดือราแม ยืนยัน 

3 นายลุตฟี เจะดือเระ  ยืนยัน 

4 นายฟาอีส เจะสอเหาะ ยืนยัน 

5 นางสาวมารีนา หะยียะผา ยืนยัน 

6 นางสาวสูรีตา อาเดร์ ยืนยัน 

7 นางสาวนุรมะห ์ดือราแม ยืนยัน 

8 นางสาวสวยบะห์ แวดอเลาะ ยืนยัน 

9 นางสาวมัสนา ยูนุ๊ ผ่าน (รอยืนยัน) 

10 นางสาวปสุดา กิจการี ยืนยัน 

11 นางสาวนูรซุรญาณ ีสามะอาลี สำรอง 

 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวนารีมา อาแว ยืนยัน 

2 นางสาววันวีนัส หะยีเจะนะ  ยืนยัน 

3 นางสาวอานีซะ เจะโวะ ยืนยัน 

4 นางสาวแวนัสเราะห์ แวดือราแม ยืนยัน 

5 นายซับวัน ดอเลาะ ยืนยัน 

 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวซีตีฟาตีหม๊ะ อาจหาญ ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นายอาดีลันห์ เจะนะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นางสาวสุทัตตา เจ๊ะเต๊ะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นายนิอีลลียัส กะลูแป ผ่าน (รอยืนยัน) 



ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

5 นางสาวฮาสือนะห์ มายิ ผ่าน (รอยืนยัน) 

6 นางสาวอานีซะห์ เปาะแต สำรอง 1 

7 นางสาวจูวัยรีญะห์ กูนา สำรอง 2 
 
9. ตำบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวรุสนาณี ยูโกะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาวณัฐธิดา สังข์ศรีสังข์ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นางสาวรุสนี สุหลง ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นางสาวปาดีละห์ เจ๊ะมามะ  ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นายมูฮำหมัดอามีน มูซา  ผ่าน (รอยืนยัน) 

6 นางสาวนิอัสรีนา ระเด่นอาหมัด ผ่าน (รอยืนยัน) 

7 นางสาวอานีซะห์ ซะตา ผ่าน (รอยืนยัน) 

8 นางสาวซูเฟีย บอเตาะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

9 นายอาดือนัน มามะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

10 นางสาวฮาตีนี เดะซอ ผ่าน (รอยืนยัน) 

11 นางสาวนุรอามานี มะแซ สำรอง  

 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวฟัตเราะห์ ทิพยอและ ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาวนูรอัยณี ยามา ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นางสาวธนกร ทองคำ ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นางสาวอาลิสา หมักหลี ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นางสาวฟาดีละห์ สาแม ผ่าน (รอยืนยัน) 

 



ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวซีตีนูรฮัซลีนา กาเกาะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาววันฟิตรี เจ๊ะยะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นายอีเลียส สะตาปอ ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นางสาวมูสมีนา สามะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นางสาวอาตีฟะห์ จะปะกิยา ผ่าน (รอยืนยัน) 
 

10. ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวณฐินี ศรีมุงคุณ ยืนยัน 

2 นายวิษณุ หนูทอง ยืนยัน 

3 นายอรรถพล จุหมะ ยืนยัน 

4 นางสาวอารดา เหลาะเหม ยืนยัน 

5 นางสาวรวิวรรณ บุญยัง ยืนยัน 

6 นางสาวกุลธิดา สุวรรณบัณฑิตย์ ยืนยัน 

7 นางสาวชัญญา สันตะโร ยืนยัน 

8 นางสาวเพ็ญพิชชา รัตนภูมิ ยืนยัน 

 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวกาญจนา โมสิกะ ยืนยัน 

2 นายชำนาญ มานิล ยืนยัน 

3 นายยุโส๊ป หนูเส็น ยืนยัน 

4 นายยุทธนา จิตต์โต๊ะหลำ ยืนยัน 

5 นายเฉลียว พิมพาชะโร ยืนยัน 

 
 



ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวหร่อฮ๊ะ หมัดหัด ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาวนูรียา เลาะสแตร์ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นายคฑาวุธ หมุด ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นายหมัดอุเส็น เส็นโต๊ะหมุด ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นางสาวนนทิชา แก้วนิล ผ่าน (รอยืนยัน) 

 
11. ตำบลเกาะนางคำ จังหวัดพัทลุง 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวศิรัญญา หมัดหล๊ะ ยืนยัน 

2 นางสาวสูจิหย๊ะ ชอบหวาน ยืนยัน 

3 นางสาวอมรรัตน์ เครือวัลย์ ยืนยัน 

4 นางสาวอารีรัตน์ โมรา ยืนยัน 

5 นางสาววริศรา ปะสัน ยืนยัน 
6 นายภัทรวิทย์ แหละกุบ ยืนยัน 

7 นางสาวกวินนา ชอบงาม ยืนยัน 

8 นางสาววิลาสินี หนูหมาน ยืนยัน 
 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวอาซีรา สนเส็ม ยืนยัน 

2 นางปราณี บัวงาม ยืนยัน 

3 นางสาวยาวาเรียะ จังกลับ ยืนยัน 

4 นายธชนันท์ เขียวนุ้ย ยืนยัน 

5 นางสาวฐิตารีย์ เพ็งนิ่มนวล ยืนยัน 
 
 



ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวอารีน่า โต๊ะตะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาวเดียร์น่า อาแวกือจิ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นายนฤเบศ แขกพงศ์ ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นางสาวฟารีด้า ฝาหล๊ะ ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นายนาทธนาดล ลือขจร ผ่าน (รอยืนยัน) 

 
12. ตำบลพิมาน จังหวัดสตูล 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวธนาภา ดวงไข ยืนยัน 

2 นางสาวศุุภมัทรี ยาวาหาบ ยืนยัน 

3 นางสาวลักษิกา วงศ์รัตน์ ยืนยัน 

4 นายเกริกพล ขุนเพ็ชร ยืนยัน 

5 นางสาวใบเฟินร์ ภูขีต ยืนยัน 

6 นางสาวรักษณาลี สุขประเสริฐ ยืนยัน 

7 นางสาวมนุญญา เยี่ยมสาร ยืนยัน 

8 นายอรรณพ สง่าบ้านโคก ยืนยัน 

9 นางสาวทิพย์วรรณ สุดทองคง ผ่าน (รอยืนยัน)  

10* นางสาววทัญญุตา แก้ยัง ยืนยัน 

 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางวรรณา ทองสุริวงศ์ ยืนยัน 

2 นางสาวนงลักษณ์ ปานยิ่ง ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นางสาวนิภาพรรณ์ ปักษานนท์ ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นางสาวสุภาวดี สังข์แก้ว ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นายชัยชนะ หาบยูโส๊ะ ผ่าน (รอยืนยัน) 



 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาววรลักษณ์ จวนสว่าง ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นายกีรติ พีรฉัตรปกรณ์ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นายไกรศรี ถมทอง ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นายพงศกร ศรีมุข ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นางสาวมนสิชา เพชรนุ้ย ผ่าน (รอยืนยัน) 

 
13. ตำบลบ้านควน จังหวัดสตูล 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวนิตา นาราวัน ยืนยัน 

2 นางสาวอาฟีฟ๊ะ อารีหมาน ยืนยัน 

3 นางสาววรรณิดา เกปัน ยืนยัน 

4 นางสาวนุชจิรา นำยูรี ยืนยัน 

5 นางสาวอรอนงค ์อำมาตี ยืนยัน 

6 นายซอฮะบัติ เหมเด็น ยืนยัน 

7 นางสาวจุฬาลักษณ ์ประชุมทอง ยืนยัน 

8 นายซัลนุลอาบีดีน มันลิเร๊ะ ยืนยัน 

9 นางสาวซากีเราห์ กาสา ยืนยัน 

10* นางสาวยาวาณ ีกอหลำ ยืนยัน 
 

ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นายปิยเชษฐ์ หาบยุโซะ ยืนยัน 

2 นายมูฮัมหมาดซุกรี สมาอูน ยืนยัน 

3 นางสาวสุรายา หาบยุโซะ ยืนยัน 

4 นายสุลัย ปาลาวัล ยืนยัน 



ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

5 นางสาวนอรีซา หาบยุโซะ ยืนยัน 

 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวนุชวาณี พันกาแด ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาวซาฮ์รอ ตวัน ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นายอิสแนน นาฮุดา ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นางสาวศรันภัทร หลีวัง ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นายณัฐนนท์ จริงกระโทก ผ่าน (รอยืนยัน) 
 
14. ตำบลน้ำผุด จังหวัดสตูล 

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวอาทิตยา ใจสมุทร ยืนยัน 

2 นางสาวสุดารัตน์ เรืองช่วย ยืนยัน 

3 นางสาวญาสิณี สังแก้ว ยืนยัน 

4 นางสาวกมลพรรณ แสงทอง ยืนยัน 

5 นางสาวปิยะภรณ์ ชุมทองมา ยืนยัน 

6 นางสาวมธุรส แสงกุล ยืนยัน 

7 นางสาวยี่หวา นกเกษม ยืนยัน 

8 นางสาวเกศกนก เศียรอุ่น ยืนยัน 

9* นางสาวฮามีนะ ชำนาญคราด ยืืนยัน 

10* นางสาวกมลชนก เย็นจรัล ยืนยัน 

 
 
 
 



ตำแหน่งประชาชนทั่วไป 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวสมศรี คงสิเหร่ ยืนยัน 

2 นายยูซุฟ เด็นเก ยืนยัน 

3 นายนรบดี ชัยมงคล ยืนยัน 

4 นายพงษ์พันธ์ จีนหวั่น ยืนยัน 

5 นางสุชาดา นวลมาก ยืนยัน 

 

ตำแหน่งนักศึกษา 

ลำดับ ชือ่ - สกุล ผลการสอบ 

1 นางสาวรสวัลณ์ กาซอ ผ่าน (รอยืนยัน) 

2 นางสาวเกตุวดี ศรีสวัสดิ์ ผ่าน (รอยืนยัน) 

3 นายบือดล ทะเลลึก ผ่าน (รอยืนยัน) 

4 นายชัยวัฒน์ ชนะสุข ผ่าน (รอยืนยัน) 

5 นางสาวธิญาดา ช่วยการกล้า ผ่าน (รอยืนยัน) 
 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผลการสอบผ่าน (รอยืนยัน) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องยืนยันเข้าทำงานและรายงานตัว
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 081-990-1227 (คุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์) หรือหมายเลข 087-837-5790 (คุณจินดาวรรณ 
รามทอง) ภายในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  

หากไม่ยืนยันและรายงานตัวภายในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ สถาบันนโยบายสาธารณะจะ
ดำเนินการเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับสำรองเข้ามาแทน  

 
  
 
 


