
 

(ส ำเนำ)          
 

 
ประกำศจังหวัดนรำธิวำส 

เรื่อง  กำรข้ึนบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

____________________ 
 

ตำมที่จังหวัดนรำธิวำส ได้ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ วันเวลำ และสถำนที่สอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร ในต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร จ ำนวน ๕ อัตรำ และ
ได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกท่ี โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ ในวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น 

  บัดนี้ จังหวัดนรำธิวำสได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกในต ำแหน่งดังกล่ำวข้ำงต้นเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงประกำศรำยชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ดังนี้ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 

๑ ๐๔๔ นำงสำวโนรีซัน     มะดิง  

๒ ๐๒๙ นำงสำวพำตีเมำะ  ยูโซะ  

๓ ๐๔๓ นำงสำวนิสรีน      เบญจสมัย  

๔ ๐๘๐ นำงสำวจริยำ      บุญหวังช่วย  

๕ ๐๒๕ นำงสำวไอเดียร์    สำและ  

๖ ๐๐๕ นำงสำวฮำนีฟะ    หะยีสำและ  

๗ ๐๑๒ นำงสำวซูไวบ๊ะ     เด่นตุลำกำร  

๘ ๐๑๔ นำงสำวเปมิกำ     ทับเที่ยง  

๙ ๐๙๙ นำงสำวเสำวภำ    ภูมี  

๑๐ ๐๕๔ นำงสำววำสนำ     เย็นยีเอส  

๑๑ ๐๕๘ นำงสำวนำดียำ     มะแซสะอิ  

๑๒ ๐๔๘ นำงสำวอัมพร      จันทร์เดิม  

๑๓ ๐๙๑ นำงสำวนำซีฟำ     มะตำเหร์  

๑๔ ๐๖๘ นำงสำวบัดรียะห์   วำเด็ง  

๑๕ ๐๓๖ นำงสำวสุธำสินี     รำคุ  

๑๖ ๐๕๕ นำงสำวนูรฮำฟีซำ  สิทธำมำศ  

๑๗ ๐๖๕ นำงสำวซัยนับ      ตำเละ  

 

      ล ำดับที่ 18... 
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๑๘ ๐๘๗ นำงสำวอำซียะ     สะมะแอ  

๑๙ ๐๔๕ นำงสำวอัสมำ       แวมะ  

๒๐ ๐๓๐ นำงสำวนริศรำ     บินแวดำโอ๊ะ  

๒๑ ๐๗๓ นำงสำวสุวนันท์    พรหมจันทร์  

๒๒ ๐๐๑ นำงสำวซำรีพ๊ะ     แวโซะ  

๒๓ ๐๕๙ นำงสำวซูอำด       แดร์  

๒๔ ๑๐๐ นำงสำวอัสนูรำ     ดูวอบำซอ  

๒๕ ๐๗๘ นำงสำวอำมีเนำะ  ดอเลำะกำเด  

๒๖ ๐๖๒ นำงสำวอำซำรำ    อำแว  

๒๗ ๐๑๗ นำงสำวอุษณี       ดือรำแม  

๒๘ ๐๑๙ นำงสำวโนรมี       สำและอำแร  

๒๙ ๐๐๙ นำงสำวซูไรนี       เจ๊ะเด่น  

๓๐ ๐๙๗ นำงสำวซูไรดำ      ดำหำแมง  

๓๑ ๐๐๘ นำงสำวยูวีตำ       หะยีโซะ  

๓๒ ๐๖๐ นำงสำวนูรีซะห์     อำแว  

๓๓ ๐๑๓ นำงสำววันณูรอำซัน โต๊ะกำนิ  

๓๔ ๐๕๑ นำงสำวรุสลีซำ      มำมะ  

๓๕ ๐๐๓ นำงสำวซูรัญญำ     โต๊ะมีนำ  

๓๖ ๐๐๖ นำงสำวฟำรีดำ      บือซำ  

๓๗ ๐๓๒ นำงรัชนำ             หะมะ  

๓๘ ๐๑๑ นำงสำวนุรฝำทอน  ดอเลำะ  

๓๙ ๐๐๗ นำงสำวณัศรีน       บินอุเซ็ง  

๔๐ ๐๒๘ นำงสำวปัทมำ        สำและ  

๔๑ ๐๙๕ นำงสำวมิสรียำ       เจ๊ะหน๊ะ  

๔๒ ๐๕๓ นำงสำวรัญญำ       วำแม๊ะ  

๔๓ ๐๕๖ นำงสำวมัยบะห์      แซมะ  

 

ล ำดับที่  ๔๔... 
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๔๔ ๐๘๑ นำงสำวนุชฮูดำ       มะกำเซ็ง  

๔๕ ๐๑๐ นำงสำวซุกรียะห์     มะจะ  

๔๖ ๐๓๑ นำงสำวไซนะ         เซ็ง  

๔๗ ๐๕๐ นำงสำวมัรยัม         อูเซ็ง  

๔๘ ๐๙๐ นำงสำวอำอิซะห์      นำวำนิ  

๔๙ ๐๓๙ นำงสำวต่วนมูรณี     นิแม  

๕๐ ๑๐๔ นำงสำวสุกัญญำ      ทองนพคุณ  

๕๑ ๐๓๕ นำงสำวนุรฮำฟีนีน   นำเซ็ง  

๕๒ ๐๘๘ นำงสำวมำรีน่ำ        เจ๊ะด๊ะ  

๕๓ ๐๘๙ นำงสำวอำรีซัน       แวมำมุ  

๕๔ ๑๐๒ นำงสำวซูไฮสะห์     ดอปอ  

๕๕ ๐๓๓ นำงสำวเฟียดำ       ปะจิ  

๕๖ ๐๖๑ นำงสำวนูรไลลี       หะยีดือรำแม  

๕๗ ๐๙๒ นำงสำวรอฮำนำ     อำกำซำ  

๕๘ ๐๘๕ นำงสำวนุรุลฮูดำ     รำเซะ  

๕๙ ๐๒๔ นำงสำวอิงฟ้ำ         อูมำ  

๖๐ ๐๒๐ นำงสำวมำรีนำ        มำมะ  

๖๑ ๐๔๙ นำงสำวมัสนำ         แวหะมิ  

๖๒ ๐๒๓ นำงสำวซูวำยบะห์    มะรือมอ  

๖๓ ๐๔๒ นำงสำวนูรฮำยำตี    ดิง  

๖๔ ๐๗๗ นำงสำวลำตีฟะห์     มะดง  

๖๕ ๐๘๖ นำงสำวมัศณีย์        เลำะเย๊ำะ  

๖๖ ๐๔๐ นำงสำวโสรยำ        อำแว  

๖๗ ๐๖๗ นำงสำวแวรอฮำนี    แวอูมำ  

๖๘ ๑๐๗ นำงสำวฮำลีนำ       อีมุส  

๖๙ ๐๖๔ นำงสำวซีตีมูนำ       อำแว  

 

ล ำดับที่ ๗๐... 
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๗๐ ๑๐๕ นำงสำวไอดำ          ดอเลำะห์  

๗๑ ๐๖๙ นำงสำวโนรมำ        อำแว  

๗๒ ๐๐๒ นำยพินิต               นิวำตบุตร  

๗๓ ๐๓๗ นำงรูสีลำ               ยิ้มละมัย  

๗๔ ๐๕๗ นำงสำวซ ำซียะห์      เจ๊ะมะ  

๗๕ ๐๑๘ นำงสำวซีตีรอกีเยำะ  โว๊ะนิเน็ง  

๗๖ ๐๓๔ นำงสำววันฟิรดำวส์  มะ  

๗๗ ๐๖๓ นำงสำวซัลฟำ         มะนอ  

๗๘ ๐๑๖ นำงสำวอำซีกีน       ลอดิง  

๗๙ ๐๔๗ นำงสำวบำฮียะห์     เจ๊ะเลำะ  

๘๐ ๐๔๖ นำงสำวพำตีสะ      หะยีฮำแว  

๘๑ ๐๙๓ นำงมำตีกำห์          บือรำเฮง  

๘๒ ๐๕๒ นำงสำวนำซูรำห์      เดชพลำนุวัฒน์  

๘๓ ๑๐๓ นำงสำวนุรมะห์       อุเซ็ง  

๘๔ ๐๖๖ นำงสำวยุวลักษณ์     ไชยวัณณ์  

๘๕ ๐๙๔ นำงสำวโรสมีนี        ยูโซ๊ะ  

๘๖ ๐๘๓ นำงสำวนูรฮำซำนำ   สตำปอ  

๘๗ ๑๐๑ นำงสำวซีตีแอเสำะ    เปำะเต๊ะ  

๘๘ ๐๘๒ นำงสำวกำนำรีย๊ะ     ดือรำแม  

๘๙ ๑๐๖ นำงสำวนำถรัตน์      กำเด  

๙๐ ๐๗๖ นำงสำวบำดำรียะห์   เจะเตะ  

๙๑ ๐๒๒ นำงสำวไอละห์         เด็ง  

๙๒ ๐๓๘ นำงสำวมัสกะห์        หะยีอำแว  

๙๓ ๐๐๔ นำงสำวซอบีรีน         แวฮำมะ  

๙๔ ๐๗๑ นำงสำวณัฐชยำ         วิทยำวงค์  

 

 

ทัง้นี้... 





     เอกสำรแนบท้ำยประกำศ ๑ 
 

เอกสำรที่ต้องแนบเพื่อใช้ในกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
 
๑. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน       จ ำนวน ๓ ฉบับ 
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน      จ ำนวน ๔ ฉบับ 
๓. ส ำเนำใบปริญญำบัตร       จ ำนวน ๓ ฉบับ 
๔. ส ำเนำทรำนสคริป       จ ำนวน ๓ ฉบับ 
๕. ส ำเนำใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนเวชกรรม (ถ้ำมี)  จ ำนวน ๓ ฉบับ 
๖. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)      จ ำนวน ๓ ฉบับ 
๗.รปูถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว ๖ รูป แต่งชุดปกติสีขำว 
 - ติดอินทรธนูช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก (ระดับปฏิบัติกำร) 
 ติดแพรแถบ (ไม่มีเครื่องรำชอิสริยำภรณ์) 
          * ส ำหรับผู้นับถือศำสนำอิสลำม คลุมศีรษะด้วยผ้ำสีด ำ 
๘. ใบรำยงำนกำรตรวจผลเลือด ตรวจกรุ๊ปเลือด    จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๙. ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ำมี)    จ ำนวน ๓ ฉบับ 
๑๐.หลักฐำนผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สด.๘ หรือ สด.๙ (ส ำหรบัเพศชำย)  จ ำนวน ๓ ฉบับ 
 

-------------------------------------------- 
 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรประกอบกำรขอเบิกจ่ำยตรงจำกกรมบัญชีกลำง 
๑. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ , มำรดำ , ภรรยำ และบุตร (ถ้ำมี)  อย่ำงละ ๑ ฉบับ   
๒. ส ำเนำทะเบียนสมรสของบิดำกับมำรดำ     อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
๓. ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลของบิดำ , มำรดำ และบุตร (ถ้ำมี) อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
  - กรณีท่ีบิดำ มำรดำ เสียชีวิตขอส ำเนำใบมรณบัตร   อย่ำงละ ๑ ฉบับ   
 - กรณทีี่บิดำกับมำรดำไม่ได้จดทะเบียนสมรส ขอหนังสือรับรองจำกนำยทะเบียน 

 (รับรองส ำเนำเอกสำรทุกรำยกำร) 


