
 

 

 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ประจ าสนามสอบ 
------------------------------------------------------- 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้รับมอบหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด าเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ส านักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอรามัน และอ าเภอกรงปินัง  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยก าหนดจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพ่ือวัด
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน สามารถก ากับติดตาม และควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ผู้เรียนและได้ข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษาต่อไป  
   เพ่ือให้การด าเนินงานการทดสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบการสอบ มีความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ประจ าสนามสอบ จ านวน 55 สนามสอบ ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 
    

   ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
    

 
         (นายจีรยุทธ  วิชญรักษ์) 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561            

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ประจ าสนามสอบ 

…………………………………………………………………………………………….…… 
 

1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลยะลา 
1) นายสมคิค  สมพงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ประธานสนามสอบ  
2) นางละมัย  พละพึง ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการกลาง 
3) นางพรพิมล ณ พัทลงุ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการกลาง 
4) นางมลัลิกา  คลา้ยฉิม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางกิตติยาภรณ์  ชุมคง ครู โรงเรียนบ้านเบอเส้ง กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางอุมาวดี  วัฒนะนุกูล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวอรวรรณ  โยธาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านธารน้ าผึ้ง กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นางชลกานต์  เหรัมพกุล ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางฝียะ  วาเต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านธารน้ าผึ้ง กรรมการคุมสอบห้องที่3 
10) นางสาวนูรีมาน  มะลี ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่4 
11) นายทวี  สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่4 
12) นางสาวพรรณี  ศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่5 
13) นางสาวโซฟลีาน  มะดาแฮ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่5 
14) นางอาทิตยา  เจ๊ะเต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านเบอเส้ง กรรมการคุมสอบห้องที่6 
15) นางซอฟียะห์  อาลีมงิ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่6 
16) นางสาวณัฏฐกันย์  หนูเกิด ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่7 
17) นางสาวชฎาธาร  หมานสะยะ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่7 
18) นางรอมือละห์  มาจ ิ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่8 
19) นางสาวศรัญญา  ทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่8 
20) นางฮาซานะ  มาปะ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่9 
21) นางเรณู  นิยาแม ครู โรงเรียนบ้านเบอเส้ง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
22) นางสาวสชิล  ศรแก้ว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
23) นางละไม  ลุ่ยจิ๋ว ครู โรงเรียนบ้านเบอเส้ง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
24) นางโรฮานา  วฒันะ ครู โรงเรียนบ้านธารน้ าผึ้ง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
25) นางอามานี  หะยีวาเงาะ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
26) นางสาวซัมซีย๊ะ  ลาบาซูเตะ๊ ครู โรงเรียนบ้านธารน้ าผึ้ง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
27) นางสาวกัณย์ญภัธสร  บัวหอม ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
28) นางสุมล  พงศ์ชยัยุทธ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
29) นางสาวสุวภาคย์  อ่อนประเสริฐ พนง.ราชการ โรงเรยีนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
30) นางสมจติร์  วัฒนะนุกูล ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
31) นางสาวนิภา  พินจิวัจนะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่6 
32) นางสุรีย์  อ้นทอง ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่6 
33) นางบงัอร  มีเดช ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่7 
34) นางสาวพรทิพย์  รังษี ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่7 
35) นางสาวนูรซาฮีดา  สาและ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่8 
36) นางดุษณี  จันทสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่8 
37) นางพรพิมล ณ พัทลุง ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่9 
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38) นายสุธรรม  บุญพรหม ช่างสี โรงเรียนอนบุาลยะลา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
39) นายสมบูรณ์  ศรีสุวรรณ์ รปภ. โรงเรียนอนุบาลยะลา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
40) นายวัชระ  ปานแสงทอง ลูกจ้างชัว่คราว โรงเรียนอนบุาลยะลา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

2.สนามสอบโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 
1) นายบุญส่ง  แววทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนิบงพฒันา ประธานสนามสอบ  
2) นางจนัทร์ทิพย์  อัชฌารัศมิ์ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการกลาง 
3) นางรัชณีย์  เกื้อเดช ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 กรรมการกลาง 
4) นางทวีลาภ  พรหมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 
5) นางต่วนซากนีะห์  ลีอะละ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 
6) นางจุฑามาศณัฐวดี  ทิพย์กองลาศ พนง.ราชการ โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 2 
7) นางสาวฮานา  กาเดร ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 2 
8) นางสาวนิภากร  เศษศรี ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 3 
9) นางสาวสุพรรณา  คลา้ยมณ ี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 3 
10) นางนูรอัยนี  จิตหลัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนบุาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 4 
11) นางสาวฐานดาว  ใบระหมาน ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 4 
12) นางอามาล  นิและ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 5 
13) นางเสาวนารถ  บุตรมาตา ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่ 6 
14) นางสมศิริ  แก้วเนื้ออ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
15) นางอัญชลี  คงทน ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
16) นางสาวมารียัม  อิแต ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
17) นางสาวรอฮานา  บินเจะอมูา พนง.ราชการ โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
18) นางสาวรอกีเยาะ  สะมะแอ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
19) นางนิรมล  ปริเปรมกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนบุาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
20) นางธนัยาภรณ์  เนาวสนิธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
21) นางรัตนาภรณ์  แก้วเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
22) นางสุภาณี  อะตะราใจ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
23) นางสาวสมจติร  พรหมคงบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่6 
24) นายณรงค์  ทองด ี ลูกจ้างประจ า โรงเรียนบา้นนิบงพัฒนา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
25) นายสะมะแอ  สะร ี ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

3.สนามสอบโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 
1) นางสมบูรณ์รัตน์  สุวรรณราช ผู้อ านวยการโรงเรียนนบิงชนูปถมัภ์ ประธานสนามสอบ  
2) นางประทุม  อยู่ศิลป ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการกลาง  
3) นางสุภรณ์  อินทสุวรรณ ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการกลาง  
4) นางมะลิวรรณ์  สังข์โชติ ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 
5) นางรัชนีวรรณ  หลงลูวา ครู โรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 
6) นางสาวิตรี  โต๊ะยูโซะ๊ ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 2 
7) นางสิริรัตน์  บุญเกลี้ยง พนง.ราชการ โรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการคุมสอบห้องที่ 2 
8) นางจิตตรา  มณีรัตน ์ ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการคุมสอบห้องที่ 3 
9) นางอีมีเลีย  หะยีแยนา พนง.ราชการ โรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการคุมสอบห้องที่ 3 
10) นางสาวจิตตรา  จงเทพ ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการคุมสอบห้องที่ 4 
11) นางซารา่ห์  ปาแมมะ๊ ครู โรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการคุมสอบห้องที่ 4 
12) นางสาวไลลา  มะแตหะ ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 5 
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13) นางสาววรรณี  ไชยลาภ ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการคุมสอบห้องที่ 5 
14) นางนุรญาตี  สาลัง ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 6 
15) นายปริญญา  สุขศรีใส ครู โรงเรียนบ้านกะตูปะ กรรมการคุมสอบห้องที่ 6 
16) นางฟาซียะ  สะอีดี   ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 7 
17) นางจิราวรรณ  หิรัญวงศ ์ ครู โรงเรียนบ้านกะตูปะ กรรมการคุมสอบห้องที่ 7 
18) นางรัชนีภรณ์  ยุวนิยม ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 8 
19) นายธนติ  แท่นรัตน ์ ครู โรงเรียนบ้านกะตูปะ กรรมการคุมสอบห้องที่ 8 
20) นางสาวยาวาเฮ  มุกตาบุตร ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 9 
21) นางวรนาถ  วิทยาโศภิษฐ ์ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นบันนงับูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 9 
22) นางนิรนิทร์  สุวรรณมณ ี ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการคุมสอบห้องที่ 10 
23) นายลุกมานนลุฮากิม  มะสาทา ครู โรงเรียนบ้านกะตูปะ กรรมการคุมสอบห้องที่ 10 
24) นางสาวฮาสือนะ๊  มะหลี ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 11 
25) นางอ าไพ  มะสง ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการคุมสอบห้องที่ 11 
26) นางกัลยา  บุญยอด ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการคุมสอบห้องที่ 12 
27) นางสุรีย์ศรี  หนูประดิษฐ์ ครู โรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
28) นางซูไรนา  ยานยา ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
29) นางธรชญา  ราชบุตร พนง.ราชการ โรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
30) นางนูรฮูดา  หะยสีามะ ครู โรงเรียนบ้านกะตูปะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
31) นางนูรฮายาตี  รอยิง ครู โรงเรียนบ้านบังนังบโูย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
32) นางเพ็ญประภา  เพชรโชต ิ ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
33) นางพชัรินทร์  เรืองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
34) นางอรวดี  ไข่แก้ว ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
35) นางรุ่งลาวัลย์  พรหมมาน ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
36) นางนยันา  สิงหวิรัตน ์ ครู โรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
37) นางนติยา  ทองเนยีม ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่6 
38) นางสุรัยญา  ดอเลาะ พนง.ราชการ โรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่6 
39) นางเสาวณิต  วัฒนกุล ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่7 
40) นางสีตีมารีแย  ดอเส็น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประชาอุทศิ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่7 
41) นางมาเรียม  เจ๊ะอีแต ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่8 
42) นางนจุรีย์  แกสมาน ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่8 
43) นางสุวยันาถ  ตูปะ ครู โรงเรียนบ้านกะตูปะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่9 
44) นางนจุรินทร์  ดวงจนิดา ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่9 
45) นางอาซีซะ  หวนักะมา ครู โรงเรียนบ้านกะตูปะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่10 
46) นางสุรัสวดี  มณ ี ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่10 
47) นางซานีซ๊ะ  ยโูซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่11 
48) นางสายใหม  หนูด า ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่11 
49) นางสุภรณ์  อินทสุวรรณ ์ ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่12 
50) นายอ านวย  จุลบุตร นักการ โรงเรียนนบิงชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
51) นายประเวช  ชาญแก้ว นักการ โรงเรียนนบิงชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
52) นายแวบือราเฮง  แวนาแว นักการ โรงเรียนนบิงชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

4.สนามสอบโรงเรียนบ้านบังนังบูโย 
1) นายสมาน  หงะหงอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบังนงับูโย ประธานสนามสอบ  
2) นางรุจิรา  เรียบเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบังนังบโูย กรรมการกลาง  
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3) นายรุจน์  โกมลตร ี ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 
4) นางสาวรุสนานี  อาลี ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบา้นบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 
5) นางสาวมารียะ  หะยีอาซา ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการคุมสอบห้องที่ 2 
6) นางสาวระเบยีบ  สวุรรณแพทย์ ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 2 
7) นางกมลทิพย์  มะหะแซ ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการคุมสอบห้องที่ 3 
8) นางสาวรอฮานี  แซบากา ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบา้นบันนังบูโย กรรมการคุมสอบห้องที่ 3 
9) นายจารึก  ทองโรย ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการคุมสอบห้องที่ 4 
10) นางจริดา  เรืองสงค ์ ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางรอฮานี  สามะ ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางสาวสิริภา  โกวิทวิกรัย ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นายนสัรี  เจ๊ะมะมิง ครูอัตรจ้าง โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางศิริขวัญ  ศรีไชย ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางสาวชตุิกาญจน์  รัตนวไิล ครู โรงเรียนนิบงชนปูถัมภ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางรุจิรา  เรียบเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบังนังบโูย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
17) นายอับดุลเลาะ  มะแซ นักการ โรงเรียนบา้นบันนังบโูย เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
18) นายมุหามะกอเซง  อาลี นักการ โรงเรียนบา้นบันนังบโูย เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

5.สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าสาป 
1) นายสจุิน  บุญลิ่มเต็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นทา่สาป ประธานสนามสอบ  
2) นางณัฐณิชา  บุญปก ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป กรรมการกลาง  
3) นางสาวนูรีซัล  โมงสะอะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นบุด ี กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสุภาพ  คงศร ี ครู โรงเรียนบ้านบุด ี กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางณัฐพัชร์  ลี้กุลเสฏฐ ์ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะคละ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางจงกล  หนูเหลือง ครู โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นายเด่นชัย  แววสง่า ครู โรงเรียนบ้านจือนือแร กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางขวัญเรือน  เก้ือสกุล ครู โรงเรียนบ้านจือนือแร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางวไิลพร  แก้วเหมือน ครู โรงเรียนบ้านบุด ี กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นายนิรนัดร์  อาแว ครู โรงเรียนบ้านจือนือแร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางอารีรัตน์  ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะคละ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางภานีณี  หะยีแยนา ครู โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายยูโซะ๊  มะดิง นักการ โรงเรียนบา้นทา่สาป เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

6.สนามสอบโรงเรียนบ้านบุดี 
1) นายสบุรรณ์  พละพึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบุดี ประธานสนามสอบ  
2) นางมาราณี  สสัดีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบุด ี กรรมการกลาง  
3) นายฟุรกรณ์  ดาราแม ครู โรงเรียนบ้านสาคอ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) ด.ต.หญิงสุจิตรา  กะโด ครู โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ  กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางรุสไนนี  รูมะ ครู โรงเรียนบ้านลิมุด กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นายโนรดิง  บูสะมนั ครู โรงเรียนบ้านลิมุด กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นายเสกสรรค์  รัตนแคล้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวนูรียะห์  กาเกาะ ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางมฮูัยบาห์  มะเย็ง ครู โรงเรียนบ้านจือนือแร กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางณัฐณชิา  บุญปก ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางนุรไลลา  บือราเฮง ครู โรงเรียนบ้านลิมุด กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
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12) ด.ต.หญิงผุสดี  สุภิษะ ครู โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ  กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสาวรอมียะห์  นิม ุ ครู โรงเรียนบ้านสาคอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางเจะรอฮีมะ  ดารากัย ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางสาวคอตีเยาะ  วายูอิง ครู โรงเรียนบ้านสาคอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางชืน่สวาท  นวลละออง ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
17) นายบรอเฮง  โต๊ะอะหลี รปภ.ครู โรงเรียนบ้านบุด ี เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

7.สนามสอบโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง 
1) นางวรรณี  เสือสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวสุวรรณี  โอรามหลง ครู โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง กรรมการกลาง  
3) นายกมล  บุญแพทย ์ ครู โรงเรียนบ้านยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางรูฮนันี  อีแมดอสะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นปาโจ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายกูเล๊าะ  มอหะหมัด พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวภไูซนี  หะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นยะลา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวมูรียานี  เจ๊ะแซ ครู โรงเรียนบ้านปาโจ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวอารนีี  บานา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปาโจ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวพาตีเส๊าะ  สะตี ครู โรงเรียนบ้านบันนังลูวา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาวอรุณี  หะมะ ครู โรงเรียนวัดหน้าถ้ า กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางขวัญใจ  ทองวิเชียร ครู โรงเรียนสลากกินแบ่งฯ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวสุวรรณี  โอรามหลง ครู โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นางสาวยามีลา  ยะพา นักการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

8.สนามสอบโรงเรียนบ้านยะลา 
1) นายนพรัตน์  นอบแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นยะลา ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวศรัญญา  คงศรี ครู โรงเรียนบ้านยะลา กรรมการกลาง  
3) นายวสิิทธิ์  ชูมณ ี ครู โรงเรียนสลากกินแบ่งฯ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวรูฮานี  อาแย พนง.ราชการ โรงเรียนสลากกินแบ่งฯ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางมยุรี  หะยีแวจิ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวรอฮีมะ ยามา ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นายสทิธิชัย   นวลใย พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นบันนงัลูวา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวซูรีนา  สาแม พนง.ราชการ โรงเรียนวัดหนา้ถ้ า กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางยาวารี  ชุมฤทธิ์ ครู โรงเรียนสลากกินแบ่งฯ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาลี  เหมหิรัญพงศ์ ครู โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นายประภาส  ชอบนทิัศน ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวศรัญญา  คงศร ี ครู โรงเรียนบ้านยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายพฤทธิ์  อวิโรจธนกุล นักการ โรงเรียนบา้นยะลา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

9.สนามสอบโรงเรียนสลากกินแบ่งฯ 
1) นายประทีป  ยาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสลากกินแบ่งฯ ประธานสนามสอบ  
2) นางผุสดี  โล่ชัย ครู โรงเรียนสลากกินแบ่งฯ กรรมการกลาง  
3) นางสาวสุภาภรณ์  ไม้เรียง ครู โรงเรียนคุรุชนพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวนิศารัตน์  แอหมอ พนง.ราชการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียงฯ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางรพีพร  วรวิกรัย ครู โรงเรียนคุรุชนพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางวรรณพร  ยูโซะ๊ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสามแยกบา้นเนียงฯ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
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7) นางวรพรรณ  ศรีน้อย ครู โรงเรียนสามแยกบา้นเนียงฯ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นาอารียา  หะยีสาและ ครู โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นายมฮูัมหมัดไซซูดิง  กูเด็ง ครู โรงเรียนคุรุชนพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาวนารดี  มะแซ ครู โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางสาวรุจิรา  ปฐมนุพงษ ์ ครู โรงเรียนบ้านยะลา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวกิติญา  ไชยวีระ ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนสามแยกบ้านเนียง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายกูสุไลมาน  รงโซะ นักการ โรงเรียนสลากกินแบ่งฯ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

10.สนามสอบโรงเรียนบ้านบาตัน 
1) นางชาลีตา  เจะมงิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบาตนั ประธานสนามสอบ  
2) นางซารีปะ  เจะแซ ครู โรงเรียนบ้านบาตัน กรรมการกลาง  
3) นายอาแซ  บาโละ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นปอเยาะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางล าแพน  พรหมโลก ครู โรงเรียนบ้านต้นหย ี กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวกรรณจิรา  ยอดคง พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นป่าพอ้ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวนาฮายาตี  ดาราแมอะยี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบา้นทุ่งคา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
7) นางนีต้า  มะล ี พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นตน้หยี กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางเรณิการ์  สกาวรติกุล ครู โรงเรียนวัดล าใหม่ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางซารีปะ  เจะแซ ครู โรงเรียนบ้านบาตัน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นางสาวรอสือน๊ะ  มะเซ็ง ครู โรงเรียนบ้านตาโละ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
11) นายซารูพนั  สาและ นักการ โรงเรียนบา้นบาตนั เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

11.สนามสอบโรงเรียนวัดล าพะยา 
1) นางสาวกาญจนา  อนันตโภไคย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าพะยา ประธานสนามสอบ  
2) นางอาภรณ์  รักด้วง ครู โรงเรียนวัดล าพะยา กรรมการกลาง  
3) นางเพ็ญนภา  แก้วเกาะสบ้า พนง.ราชการ โรงเรียนวัดล าใหม่ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวมยุรี  เง๊าะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นทุง่คา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางละมัย  ทองประดับ ครู โรงเรียนบ้านตาโละ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางวาสนา  แดหวามาลัย พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นบุรินทร์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
7) นางสุจิตรา  แก้วประเสริฐศลิป ครู โรงเรียนบ้านบุรินทร ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางอาภรณ์  รักด้วง ครู โรงเรียนวัดล าพะยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
9) นางธนาพร  คงทน นักการ โรงเรียนวัดล าพะยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

12.สนามสอบโรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่ 
1) นางฉวีวรรณ  อัตถะพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตลาดล าใหม่ ประธานสนามสอบ  
2) นางโชติยา  จันทรคีร ี พนง.ราชการ โรงเรยีนบ้านตลาดล าใหม ่ กรรมการกลาง  
3) นางดษุฎี  พวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านต้นหย ี กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวสีตีอามีเนาะ  จาร ู พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นตาโละ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางเรณู  คลังจนัทร ์ ครู โรงเรียนวัดล าพะยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวอัยซะห์  เฮ็งตา พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นบุรินทร์ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางอุษณีย์  พรมคง ครู โรงเรียนบ้านเหนือ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางนูรีฮะ  มะซัม ครู โรงเรียนบ้านบาตัน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นายธมาศ  นวลละออง ครู โรงเรียนวัดล าพะยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางจงใจ  เจิมผ่องพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าพ้อ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางสาวรอกีเยาะ  อาแด ครู โรงเรียนบ้านบาตัน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
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12) นางลาวัลย์  ศรีเจริญ ครู โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายช านาญ  ศิริสุวรรณ นักการ โรงเรียนบา้นตลาดล าใหม่ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

13.สนามสอบโรงเรียนบ้านพร่อน 
1) นางวนัเพ็ญ  แซ่แต ้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นพร่อน ประธานสนามสอบ  
2) นางอุรา  แก้ววิชติ ครู โรงเรียนบ้านพร่อน กรรมการกลาง  
3) นางปราณี  สงัฆรักษ์ ครู โรงเรียนวังธราธิปวทิยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางจนิดา  วรวัฒนานุรักษ ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางต่วนจนัทิมา  ปาแซ ครู โรงเรียนพัฒนาราม กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวรุสนา  มะเตะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นเบญญา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
7) นางพวงศรี  ปานมา ครู โรงเรียนบ้านตาเซะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางนิธิกานต์  จารุครุฑ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางยารีเยาะ  เฮงตาแกะ ครู โรงเรียนบ้านบาโด กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นางสาวสวยบะห์  ยโูซ๊ะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเบญญา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
11) นายอุสมัน  บิงดอเลาะ ลูกจ้างประจ า โรงเรียนบา้นพรอ่น เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

14.สนามสอบโรงเรียนบ้านตาเซะ 
1) นายสุรศักดิ์  สาและ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นตาเซะ ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวบุษยา  มณีนิยม ครู โรงเรียนบ้านตาเซะ กรรมการกลาง  
3) นางดรุณี  มบู ี ครู โรงเรียนบ้านจาหนนั กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางคอดีเยาะ  สะมะแอ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นตาสา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสุมนา  สองแก้ว ครู โรงเรียนวัดชมพูสถิต กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวแวมาซีเตาะห์  แวสะมะแอ วิทยากรอิสลามฯ โรงเรียนบา้นบาโด กรรมการคุมสอบห้องที่3 
7) นางจุรีย์  ศิริสุวรรณ ์ ครู โรงเรียนบ้านพร่อน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางดรุณี  โรจนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านพร่อน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวมณฑา  ทา่ด ี ครู โรงเรียนบ้านจาหนนั กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นางกาญจนา  คงเหล่ ครู โรงเรียนบ้านพร่อน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
11) นายจิราพร  สวัสด ี ลูกจ้างประจ า โรงเรียนบา้นตาเซะ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

15.สนามสอบโรงเรียนบ้านยุโป 
1) นายเสถียร  มโนสถาพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นยโุป ประธานสนามสอบ  
2) นางยามีดะ  โต๊ะเฮง ครู โรงเรียนบ้านยุโป กรรมการกลาง  
3) นายจีรวัตร  ป.ปาน ครู โรงเรียนบ้านตาเซะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางจรีย์  จนัทศรีราช ครู โรงเรียนบ้านพร่อน กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางอโณทัย  เอ่ียมตระกูล ครู โรงเรียนบ้านพร่อน กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวนาริสา  นโิซ๊ะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นเบญญา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
7) นางสาวนิสา  แป้นเชียร ครู โรงเรียนวังธราธิปวทิยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางสาวนูรมี  โต๊ะเฮง พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นเบญญา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางชาลิสา  พูนศิลป ์ ครู โรงเรียนบ้านตาสา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นายพันศักดิ์  คงคนื ครู โรงเรียนบ้านตาเซะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
11) นายจีระนัย  แพทยา ลูกจ้างประจ า โรงเรียนบา้นยโุป เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

16. สนามสอบโรงเรียนบ้านรามัน 
1) นายอาบัส  สาเหล็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นรามนั ประธานสนามสอบ  
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2) นางนาอีด๊ะ  อุชะมิ ครู โรงเรียนบ้านรามัน กรรมการกลาง  
3) นายอัซนนั  บูงอสาย ู ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นายอิสมะแอ  มาน๊ะดาแต ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวนูรฮูดา  ฮะสะแต ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวอาซีเยาะ  สะมะแต ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวฟาตีมะห์  ต่วนกาจ ิ ครู โรงเรียนบ้านปูลัย กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวสาวณี  แวนะไล ครู โรงเรียนบ้านปูลัย กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นายอันดามัน  โพหะดา ครู โรงเรียนบ้านปูลัย กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางตอฮีเร๊าะ  ดารีซอ ครู โรงเรียนบ้านละแอ กรรมการคุมสอบห้องที่5 
11) นางมุสลีหมะห์  ประกอบการคด ี ครู โรงเรียนบ้านบือยอง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางฟารีดา  กาหลง ครู โรงเรียนบ้านรามัน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
13) นางสาวรอยอาน  ตอแลมา ครู โรงเรียนบ้านปูลัย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางสาวอามานี  วงคป์ะสนัน่ ครู โรงเรียนบ้านละแอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
15) นางสุเนตรา  ตะละมะ ครู โรงเรียนบ้านบือยอง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางสาวรอมล๊ะ  สมาด ครู โรงเรียนบ้านรามัน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
17) นางนาอีด๊ะ  อุชะม ิ ครู โรงเรียนบ้านรามัน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
18) นางสาวพาตีหม๊ะ  เบ็ญฮาวนั ครู โรงเรียนบ้านละแอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
19) นายอาธร  แซ่โล ่ นักการ โรงเรียนบา้นรามนั เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
20) นายสะมะแอ  ยาเงาะมะ นักการ โรงเรียนบา้นรามนั เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

17. สนามสอบโรงเรียนพัฒนาบาลอ 
1) นายนิคเรศ  ชุมประเวศ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนาบาลอ ประธานสนามสอบ  
2) นางฮาสน๊ะ  มะทา ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ กรรมการกลาง  
3) นางรอกาเย๊าะ  อะมิแซ ครู โรงเรียนบ้านรามัน กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางซากีย๊ะ  อาบูเล๊ะ ครู โรงเรียนบ้านรามัน กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวอารีดา  บูดาเล็ง ครู โรงเรียนบ้านพอแม็ง กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวอากีหละ  โต๊ะกา ครู โรงเรียนบ้านพอแม็ง กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางอามาลี  ยีการอบา ครู โรงเรียนบ้านบือยอง กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวกีฟละห์  มาโซ ครู โรงเรียนบ้านบือยอง กรรมการคุมสอบห้องที่4 
9) นางพารินดา  ฮาแว ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาวรอกีเย๊าะ  กาจิเจะแย ครู โรงเรียนบ้านพอแม็ง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางสาวมารนีา  บินอับดลุลา ครู โรงเรียนบ้านพอแม็ง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวกษมา  มาสนิท ครู โรงเรียนบ้านบือยอง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสาวลาตีฟะห์  กอและ ครู โรงเรียนบ้านละแอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
14) นางสาวฮามีด๊ะ  ยามามะลี ครู โรงเรียนบ้านละแอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
15) นายดอเลาะ  สะยาดะ นักการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

18.สนามสอบโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
1) ว่าที่ ร.ต.อับดุลรอแม  การีอูมา ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตะโละหะลอ ประธานสนามสอบ  
2) นางพิระดา  ตง ครู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ กรรมการกลาง  
3) นายนรา  มะเย็ง ครู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางอารนีา  ดีเยาะ ครู โรงเรียนบ้านบึงน้ าใส กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางกรุณา  อิดดือเระ ครู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวอารนีี  หาสีแมง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบึงน้ าใส กรรมการคุมสอบห้องที่2 



9 

 

7) นางพาอียะ  กะละ ครู โรงเรียนบ้านบือเล็ง กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวซือหม๊ะ  โตะ๊เปะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นปาดาฮัน กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นายอารอพทัธ์  มะละวา พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นปาดาฮัน กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางบรือกิ๊ส  ปะจ ิ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นบือเล็ง กรรมการคุมสอบห้องที่5 
11) นางรอสนี  บูซามนั ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นายสนิท  ผ่องมหึงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
13) นางสาวรุสนี  หาสีแม พนง.ราชการ โรงเรยีนบ้านก าปงบอืแน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางรูสนะห์  โต๊ะยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
15) นางสาวรุสมี  แบรอสะแม ครู โรงเรียนบ้านเกะรอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางสาวหุสนา  เลาะม ิ ครู โรงเรียนบ้านปาดาฮัน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
17) นางสาวกามลีา  สาแม ครู โรงเรียนบ้านบือเล็ง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
18) นางซูซานา  ยิงทา ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านตะโละหะลอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
19) นางสาวอาแอเส๊าะ  มะเต๊ะ นักการ โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
20) นายรออูมา  มะเต๊ะ นักการ โรงเรียนบา้นบึงน้ าใส เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

19.สนามสอบโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 
1) นายอาหามะ  สะอะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นจะกว๊ะ ประธานสนามสอบ  
2) นางนูรีย๊ะ  เลาะยะผา ครู โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ กรรมการกลาง  
3) นางรอฮานี  ดือราแม ครู โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางมาสีเตาะ  มะน ิ ครู โรงเรียนบ้านต้นแซะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวรอกีเยาะ  ดีหะมะ ครู โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวนูรอายนะห์  มะแซ ครู โรงเรียนบ้านก าปงบือแน กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวยารีด๊ะ  แวดอเลาะ ครู โรงเรียนบ้านก าปงบือแน กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นายอัสดี  ยงิทา ครู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวสุไรยา  จูนอ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปาแตรายอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางนูรีซา  วาจ ิ ครู โรงเรียนบ้านแหลมทราย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางสาววิภาวรรณ  ละยานะ ครู โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวบุศรอ  สะต ี ครู โรงเรียนบ้านก าปงบือแน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายเจ๊ะอามิ๊  เจ๊ะฮะ รปภ. โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

20.สนามสอบโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
1) นายวิวฒัน์  มาศหิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์ ประธานสนามสอบ  
2) นายอับโดรอสัก  มะลาเฮง ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการกลาง  
3) นางสาวสามารี  มิงมะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นเกะรอ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวฟาตีเม๊าะ  ซลูะ ครู โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายซัมซอรี  มาโซ ครู โรงเรียนบ้านแหลมทราย กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวบัสนี  ตีผอง ครู โรงเรียนบ้านเกะรอ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นายมาหามะซูกีพลี  ซิมา พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นพะปเูงาะ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวนุรล๊ายลา  แบรอสะแม ครู โรงเรียนบ้านปาแตรายอ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางสาวยไูบดะ๊  ปลูา พนง.ราชการ โรงเรยีนบ้านปาแตรายอ กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางคอซานะ๊  กามาอูเซ็ง พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นตน้แซะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางสาวมารอนี  อาแซ ครู โรงเรียนบ้านบึงน้ าใส กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางสาวอัสมะ   บินยโูซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสาวสรียานี  อาบ ู ครู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
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14) นางอานีซะห์  ละสุสะมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านต้นแซะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางการีหม๊ะ  หะยีอาซา ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางสาวฟิรดาว  อรพันธ ์ ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
17) นางสาวฟาอีซ๊ะ  เฮงปยีา นักการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
18) นายรอฮิม  แลมีซอ นักการ โรงเรียนบา้นแหลมทราย เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

21.สนามสอบโรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ 
1) นายมฮู าหมัดมาร์ซูกี  ยีเฮง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นจะรังตาดงฯ ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวซากูรา  หลงแซ ครู โรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ กรรมการกลาง  
3) นางสาววามีเน๊าะ อะดอเล๊าะ ครู โรงเรียนบ้านสะโต กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวนูรียาน  มะสาเสง ครู โรงเรียนบ้านตะโละสดาร ์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางวรชิา  บินยาซิง   ครู โรงเรียนบ้านกือเม็ง กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวมาเรียม  สมาด พนง.ราชการ โรงเรยีนบ้านบูเกะบอืราแง กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางรอดีย๊ะ  อารง ครู โรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวฟารีด๊ะห์  มอลอเล๊าะ ครู โรงเรียนบ้านสะโต กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวิตรี  แวหะโละ ครู โรงเรียนบ้านพรุ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาวอาบีด๊ะ  มาหิเละ ครู โรงเรียนบ้านตะโละสดาร ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางสาวรุสนีย์  การีอุมา ครู โรงเรียนบ้านสะโต กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางไอนี  มะแอ  พนง.ราชการ โรงเรยีนบ้านบูเกะบอืราแง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายยะโก๊ะ  หะยีตาเหะ นักการ โรงเรียนบา้นจะรังตาดงฯ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

22.สนามสอบโรงเรียนบ้านสะโต 
1) น.ส.เบญจวรรณ  สมาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสะโต ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวฮามีดะ๊  ยิงทา ครู โรงเรียนบ้านสะโต กรรมการกลาง 
3) นางวารุณี  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นายราชันย์  เทพหลา้ ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางนริศา  มะปีเยาะ ครู โรงเรียนบ้านพรุ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวคอลีเยาะ  สะแลแม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางรอกีเย๊าะ  โตะ๊ตาหยง ครู โรงเรียนบ้านสะโต กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวจฑุารัตน์  เจะหะ ครู โรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวซานิซา  เด็งจ ิ ครู โรงเรียนบ้านจ าปูน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางมูรณี  สามะ ครู โรงเรียนบ้านกือเม็ง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางสาวไซนะ  มะเระ พนง.ราชการโรงเรียนบา้นสะโต กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวอรุณ  ค้ าช ู ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายอับดุลรอซะ  เซะบากอ นักการ โรงเรียนบา้นสะโต เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

23.สนามสอบโรงเรียนบ้านไม้แก่น 
1) นายเดชน์ธรรมกร สุธาพงศ์อมร ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นไม้แก่น ประธานสนามสอบ  
2) นางนีสีตา  สบืศิริ ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น กรรมการกลาง  
3) นางศิริญญา  เบญญาวงศ ์ ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น กรรมการกลาง  
4) นางรูกอยยะห์  ลาโฮะยา ครู โรงเรียนบ้านวังพญา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวคอตีเยาะ   มิมนู ิ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางอาเอเส๊าะ  ยะมะซิ พนง.ราชการ โรงเรียนบ้านวังพญา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวฮาดบี๊ะ  มะลาซงิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นางสารีพ๊ะ  เจะซอ พนง.ราชการ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
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9) นางรอเม๊าะ นาแว ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาวรอบียะ   แต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางมาเหรียม หะยีนิมะ ครู โรงเรียนบ้านอูเปา๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวมัซนะฮ์ วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นายอดิศักดิ์  สะแต ครู โรงเรียนบ้านอูเปา๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
14) นายประสาร  วงษ์ตาธรรม นักการ โรงเรียนบา้นไม้แก่น เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

24.สนามสอบโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 
1) นายคติ โกสัยยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโต๊ะปาแก๊ะ ประธานสนามสอบ  
2) นางยูวารีเย๊าะ  กือซา ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ กรรมการกลาง  
3) นางสาวอารนีา  มะมงิ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นายซาการียา  อาบูซ ิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายอับดลุฮาเล็ม  สาแลแม ครู โรงเรียนบ้านเกียรต ิ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางเสาดา  รบัไทรทอง ครู โรงเรียนบ้านกือแล กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวดาริณี  วาหะ ครู โรงเรียนบ้านกือแล กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวนูรีลา  อูมา ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่4 
9) นายนันทวฒัน์  ตานะดะ ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางสาวเรณู  ศรีสุวรรณ์ พนง.ราชการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางกิสตนิา  จารง ครู โรงเรียนบ้านวังพญา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางนุรนิทร์  เจ๊ะโด พนง.ราชการ โรงเรียนบ้านกือแล กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางอัสมะ  ทนุวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเกียรต ิ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางสาวพรเพ็ญ  ฤทธิเรือง ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางฉลวย  จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
16) นางยูวารีเย๊าะ  กือซา ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
17) นายสไุลมาน  หะดีมอ นักการ โรงเรียนบา้นโต๊ะปาแก๊ะ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

25.สนามสอบโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
1) นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโกตาบารู ประธานสนามสอบ  
2) นางนุจรีย์  รัตนอรุณ ครู โรงเรียนบ้านโกตาบาร ู กรรมการกลาง  
3) นางสาวนูรไอนี  มูซอ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นกอตอตือร๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางญามีละ๊  อูมา ครู โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายวิรัช  จันทสะโร ครู โรงเรียนบ้านคูวอ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นายซัมสดูิง  กอวาอูต ู พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นกาดอืแป กรรมการคุมสอบห้องที่3 
7) นางสาวซารีปะห์  มะล ี พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นบาโงย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางรอซีดะห์  ลาโฮะ๊ยา ครู โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสุภาภรณ์  แก้วเขียว ครู โรงเรียนบ้านคูวอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นางนจุรีย์  รัตนอรุณ ครู โรงเรียนบ้านโกตาบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
11) นายอาหะมะ  ปะเต๊ะ พนง.รักษาความปลอดภัยคร ู เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

26.สนามสอบโรงเรียนบ้านกาลูปัง 
1) นายเกียรติ  มันนะรัตน ์ รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นกาลูปัง ประธานสนามสอบ  
2) นายโกเมธ  สุวรรณนันท์ ครู โรงเรียนบ้านกาลปูัง กรรมการกลาง  
3) นางรอมละ  ดปีาต ี ครู โรงเรียนบ้านนาเตย กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางคอมสียะ๊  ดาหะซ ี ครู โรงเรียนบ้านโกตาบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสุกัญญา  จนัทร์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านนาเตย กรรมการคุมสอบห้องที่2 
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6) นางสาวรอหานี  กามา ครู โรงเรียนบ้านโกตาบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางจิราพร  มกรเจริญมงคล ครู โรงเรียนบ้านนาเตย กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวเฟาซยี๊ะ  แซการ ี ครู โรงเรียนบ้านโกตาบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางฐิตนิันท์  หมาน ครู โรงเรียนบ้านโกตาบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางอาอีเสาะ  แลซาร ี พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นกาดอืแป กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นายบูคอรี  ดอมอลอ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นคูวอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวสายนะ  สะมะลี ครู โรงเรียนบ้านกาดือแป กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางกิติมา  รุจิศรัณย ์ ครู โรงเรียนบ้านโกตาบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
14) นางสาวฟาติหะฮ์  บูงอ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นยือโร๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นายสมาน  ดีมาตี ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบา้นกาลูปงั เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

27.สนามสอบโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ 
1) นางรอยทรง  การีอูมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นกอตอตือร๊ะ ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวมารีย๊ะ  สะหะโด วิทยากรอิสลามฯ โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ กรรมการกลาง  
3) นางสาวแวมาเรียม  มะแดเฮาะ ครู โรงเรียนบ้านกาลปูัง กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางรัชนี  อาสาบาโง ครู โรงเรียนบ้านกาลปูัง กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายหาแว  นิระ ครู โรงเรียนบ้านบาโงย กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวอัลวานี  ยะหะแม พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นบาโงย กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวสปนี๊ะ  ยปีาโละ ครู โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นายมนูญ  ละสุกะมา ครู โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางอาอีเด๊าะ  ดือราแม ครู โรงเรียนบ้านนาเตย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางมายีด๊ะ  แนรอ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นโกตาบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางสาวอาซีซ๊ะ  ยะดิง ครู โรงเรียนบ้านกาลปูัง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางนูรมี  สาอะ ครู โรงเรียนบ้านบาโงย กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสาวรอมละ  เย็งยนูอ ครู โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
14) นางรูสนานี  มะต ิ ครู โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นายยูนุ๊  สะหะโด นักการ โรงเรียนบา้นกอตอตือร๊ะ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

28. สนามสอบโรงเรียนบ้านตะโละ 
1) นายแวดาโอ๊ะ  มะแดเฮาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นตะโละ ประธานสนามสอบ 
2) นายพฒันศักดิ์  วาเด็ง ครู โรงเรียนบ้านตะโละ กรรมการกลาง 
3) นางสาวเจ๊ะสนะ๊  มาโซ ครู โรงเรียนบ้านกาลอ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวมาซีเต๊าะ  เสมอภาพ ครู โรงเรียนบ้านตะโละ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวดาลียา  หะยีดอเลาะ ครู โรงเรียนธารแร ่ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางอูแมกลือซง  อูมา ครู โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวฮาลีมะห์  กาหลง                                  ครู โรงเรียนบ้านตะโละ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นายแวอิสเฮาะ  กอแล ครู โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางสาวพาอีซ๊ะ  แวกาจิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านยะตะ๊ กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางซาฮารียะห์  เต๊ะแห ครู โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา กรรมการคุมสอบห้องที่5 
11) นางคอตีเยาะ  สะมะแอดีแย ครู โรงเรียนบ้านกาลอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางรอบีหย๊ะ  สะตะ ครู โรงเรียนบ้านมาแฮ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
13) นางซูรัยดา  เด็ง พนง.ราชการโรงเรียนบา้นปงตา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางสารีนา  โมงสะอะ ครู โรงเรียนบ้านบือมัง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
15) นางสาวสุจนิต์  อารีบ าบดั ครู โรงเรียนบ้านเจาะบือแม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
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16) นางพิริยา จารุภักดีกุล ครู โรงเรียนบ้านยะต๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
17) นางสาวไอณี  ดาวาลี ครู โรงเรียนบ้านบือมัง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
18) นางอารีย์  ดอคอแย ครู โรงเรียนบ้านบือมัง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
19) นางสาวรอซูดา  เตะมะแอ นักการ โรงเรียนบา้นตะโละ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

29. สนามสอบโรงเรียนบ้านบือมัง 
1) นายจ านงศ์  แก้วเนื้ออ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบือมัง ประธานสนามสอบ 
2) นางซาวดะห์  ดอรอแมง ครู โรงเรียนบ้านบือมัง กรรมการกลาง 
3) นางสมญา  อับดลุบุตร ครู โรงเรียนบ้านบือมัง กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 
4) นางโนรียะ  แวมะลง ครู โรงเรียนบ้านเจาะบือแม กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 
5) นางสาวรอหานา  อูเซ็ง ครู โรงเรียนบ้านมาแฮ กรรมการคุมสอบห้องที่ 2 
6) นางแวนาปีซ๊ะ  มะตีมัน ครู โรงเรียนบ้านปงตา กรรมการคุมสอบห้องที่ 2 
7) นางกะลือซง  หะยีสะมาแอ ครู โรงรียนบ้านมาแฮ กรรมการคุมสอบห้องที่ 3 
8) นางซากีเราะห์ บาเหะ ครู โรงเรียนบ้านบือมัง กรรมการคุมสอบห้องที่ 3 
9) นางสาวสอฝีย๊ะ  น าวายกอ ครู โรงเรียนบ้านตะโละ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางแวกูซัยม๊ะ  มิงซานา ครู โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางรอฆาเย๊าะ  มะแดเฮาะ ครู โรงเรียนบ้านตะโละ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวยาลีฮา  ยูโซะ๊ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบา้นมาแฮ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสาวแวสะแลฮะ  ดาโอ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านเจาะบือแม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
14) นางสาวสารีย๊ะ  ยาหะแม ครู โรงเรียนบ้านปงตา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นายอูเซ็ง  มาดีโมง นักการ โรงเรียนบา้นบือมัง เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

30.สนามสอบโรงเรียนบ้านกรงปีนัง 
1) นายพลวัฒน์  บุญช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นกรงปนีัง ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวนิรชา  สะมะแอ ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรรมการกลาง  
3) นางสาวนารีรัตน์  ขาวยู ครู โรงเรียนบ้านโฉลง กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นายมฮูัมมัด  มาฮะ ครู โรงเรียนบ้านแบหอ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวฟารีด๊ะ  ดอเลาะ ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นายภูวดล  ลาแซ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะใน กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวอรรนูร์  เจ๊ะหะ ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวดารานี  นาแว ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นายอุสมาน  กะโด พนง.ราชการ โรงเรียนสนัติวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นายมาหะมะ  สะต ี ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่5 
11) นางนารีมาล  หงะหงอ ครู โรงเรียนบ้านโฉลง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางสาวปณัณธร  นวลนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
13) นางสารีพ๊ะ  สาและฮอ ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางสาวริฟฮาน  หะยีอาแว ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
15) นางสาวโซเฟีย  สือรี ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางเนาวรัตน์  สธีวัช ณ อยธุยา ครู โรงเรียนบ้านโฉลง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
17) นางสาววนิดา  แยนา ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
18) นางสาวนิรชา  สะมะแอ ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
19) นายสาการียา  กูโน นักการ โรงเรียนบา้นกรงปนีัง เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

31.สนามสอบโรงเรียนบ้านสะเอะ 
1) นายณัฏศาสตร์  เลาะแม ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสะเอะ ประธานสนามสอบ  
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2) นางเยาวลักษณ์  สุภทัรชัยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการกลาง  
3) นายซัฟฟาร์  หลังเตมนี  ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นายกอเบตร  สะมะแอ ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวนินูรฮายาตี  อุเซ็ง ครู โรงเรียนบ้านลือมุ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางซไูหลา  ตายาลา ครู โรงเรียนบ้านลือมุ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางอาซีซะ๊  มะล ี ครู โรงเรียนบ้านกูวา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางไบดะ๊  ลาเตะ๊ ครู โรงเรียนบ้านกูวา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นายฟาโรห์เด็ม  จุไรรัตน ์ ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางทรายสุวรรณ  มะยีด ี ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางสาวอพินยา  กรดด า ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางกชกร  รุ่งสุข ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางฮดีายาตีย์  เซ็งมีดี ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นายมุสลิม  หะยีสามะ ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางสาวตอฮีเราะ  ยะแดแมะ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางเยาวลักษณ์  สุภัทรชัยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
17) นายเปาะซู  สิเดะ นักการ โรงเรียนบา้นสะเอะ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

32.สนามสอบโรงเรียนบ้านโฉลง 
1) นางสาวอายีรนีา  สะมะแอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโฉลง ประธานสนามสอบ  
2) นางอานีซะ  แวนะไล ครู โรงเรียนบ้านโฉลง กรรมการกลาง  
3) นางสาวนูรีซะห์  ดือราแม ครู โรงเรียนบ้านแบหอ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นายอูเซ็ง  ดียูดือลีมา ครู โรงเรียนบ้านลือมุ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายสะแปอิง  ดสีะเอะ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะใน กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นายรอฮิน  อะแซ ครู โรงเรียนบ้านกูวา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
7) นางรอตีปัด  ยโูซะ ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางสาวรอฮานี  กูโน ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวไรฮัน  เสะบงิ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นางสาวอานีซะ  แวนะไล ครู โรงเรียนบ้านโฉลง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
11) นายวีระ  ปุโรง นักการ โรงเรียนบา้นโฉลง เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

33.สนามสอบโรงเรียนบ้านกูวา 
1) นายอัมรัน  เจ๊ะแต รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นกูวา ประธานสนามสอบ  
2) นางฟาซีย๊ะ  มะเซ็งบาง ี ครู โรงเรียนบ้านกูวา กรรมการกลาง  
3) นางสาวบาลกีส  กาซา ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางอาสียา  เจ๊ะอบุง ครู โรงเรียนบ้านปุโรง กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายมูยาฮาดะ  รอแม ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวรูซียะห์  แวสอเฮาะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นปุโรง กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นายเอกวัฒน์  กูลูแว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแบหอ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวจิพาวัลย์  ถิระรมย์ ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นายยาฮีมนั  มะเซ็งบางี ครู โรงเรียนบ้านกูวา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางนิภาพร  ปโุรง ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางฮาสือนะ๊  รามนัเจ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านกูวา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางคอลีเยาะ  ยะโกะ พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นแบหอ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายบุกรี  ดอเลาะ นักการ โรงเรียนบา้นกูวา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
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34.สนามสอบโรงเรียนสันติวิทยา 

1) นายไพบูรณ์  ด าสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติวิทยา ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวสรัลรัตน์  ชูแก้ว ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการกลาง  
3) นายสามนต์  พงษ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางเบญจมาศ  เกตุสัตบรร ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายหาซนั   ดือราแม พนง.ราชการ โรงเรียนบา้นสะเอะ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นายอ าราญ   คาเรง ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางนริสา  ดามาลี ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นายอิมรอน  ขวัญคาวนิ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวฟารีซัน  ยะยือริ ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นายอลงกรณ์  ทองนุน่ ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางมารนีี  เจะเงาะ ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวสรัลรัตน์  ชูแก้ว ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายรูสลาม   สาแม นักการ โรงเรียนสันติวิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

35.สนามสอบโรงเรียนเพ็ญศิริ 
1) นายดสุิต ณ สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ็ญศิริ ประธานสนามสอบ  
2) นางสุมาวดี  จนัทร์โท ครู ผู้สอนโรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการกลาง  
4) นางสาวซัยน๊ะ  แลมะ ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวรุสนานิ่ง  เจ๊ะอูเซ็ง ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางซัยนับ  มะล ี ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวเจ๊ะอาเมา๊ะห์  เจ๊ะโซะ๊ ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นางสาวสุนีย์  บาหะ ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางสาวไพซ๊ะ  สาเม๊าะ ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่3 
10) นายดานิยาน  อาแว              ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางสาวอธิษา  ใสเกต ุ ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางสาวฮดูา  สาอะ ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสุมาวดี  จนัทร์โท ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางสาวซูไวบะ  หะยีมามะ ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางเบญจกาญจน์  แก้วม ี ครูผู้สอน โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นายสุกรี  แยนา นักการ โรงเรียนเพ็ญศิริ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

36.สนามสอบโรงเรียนมานะศึกษา 
1) นางสาวจินตนา  รัตนศักดิ์ชัยชาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนมานะศึกษา ประธานสนามสอบ  
2) นางมณฑา  บูรณะพิมพ ์ ครูวิชาการ โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการกลาง  
4) นางสุพร  สวนแสน ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวทสัตีนี  มะดิเย๊าะ ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางสาวสรียา  ยูโซะ๊ ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นายสะรี  สือรี ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นายซายูตี  เจ๊ะโซะ๊ ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางสาววาฮีดา  นติา ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการคุมสอบห้องที่3 
10) นางสาวทสัตีนี  มะดีเย๊าะ ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางสาวศิรภัสสร  อ าไพรัตน์ ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
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12) นางสาวไฮซะห์  หะยีสะเอะ ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสุภมาส  แก้ววิชติ ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางสาวนูรีดา  บนิมะนอร์ ครู โรงเรียนเพ็ญศิริ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางสาวอรนิช  หนปูระดิษฐ์ ครูผู้สอน โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางสาวปยิรัตน์  ค าศิริ ครู โรงเรียนมานะศึกษา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

37.สนามสอบโรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา 
1) นางสาวจิตรลดา  เพียรวุฒิกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา ประธานสนามสอบ  
2) นายถวันรัตน์  สุขข ี ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการกลาง  
3) นางสาวอาณญีา  สามะ ครู โรงเรียนอิสลาฮุดดีน กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวรุสนี  ยาโงะ ครู โรงเรียนอิสลาฮุดดีน กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายอามนั  เซะแง ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวพาตีเม๊าะ  ยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวอาซียะ  บาเหะ ครู โรงเรียนอิสลาฮุดดีน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางสาวมารีแย  สะแต ครู โรงเรียนอิสลาฮุดดีน กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวซาลฮีะห์  หะยียุนุ ครู โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นายวีระชาติ  สาราพร ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นายพริ้ม  สุขเณย ์ ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

38.สนามสอบโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ 
1) ดร.ดิษฐ์พงษ์  ปรัชญาภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ประธานสนามสอบ  
2) นายประสิทธิ์  ชาตรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการกลาง  
3) นางซอลาฮียะ๊  อากิล หัวหน้าวิชาการ โรงเรียนรังสีอนสุรณ์ กรรมการกลาง  
4) นางสาวนูร์มี  หะเมาะ ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางเสาวลักษณ์  ปั๋นแก้ว ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางสาวบุญยดา  อินทร์ไชยมาศ ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางมลัลิกา  ศิริอุบล ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นายซบัรี  มะสาแม ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางสาวอานีดา  หะมะ ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
10) นางจิราภรณ์  เสรีรัตน์ยนืยง ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางสาวแวนไุลลา  บรรณารักษ์ ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นางวิภาณี  ศรีนวล ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสาวนูร์มี  หะเมาะ ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางสาวอานีดา  หะมะ ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางมิตภาณี  สันติประยูร ครูวิชาการ โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นายสมฤกษ์  ปวราภัทร นักการ โรงเรียนรังสีอนุสรณ ์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

39.สนามสอบโรงเรียนรัชตะวิทยา 
1) นางอังคณา  หนูคง ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชตะวทิยา ประธานสนามสอบ  
2) นางมิตภาณี  สนัติประยูร ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา กรรมการกลาง  
3) นางสาวปัทมา  แอเสาะ ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ ์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวนาอีละห์  ลีมาอะ ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ ์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวยามีละ  สาเมาะ ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ ์ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวนูรมา  เจ๊ะแฮ ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ ์ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางอุไรวรรณ  หลีตระกูล ครู โรงเรียนรัชตะวิ0ทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
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8) นางสาว นูรียะห์  บิดิง ครู โรงเรียนรังสีอนุสรณ ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาว รอกีเยาะ  มูเซะ ครู โรงเรียนรังสีอนุสรณ ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นางสาวนูรอามานียะ เลาะซา ครู โรงเรียนรังสีอนุสรณ ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางสาววิลยั  อินทร์ศรี ครู โรงเรียนรัชตะวิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

40.สนามสอบโรงเรียนศานติธรรม 
1) นางสาวซูรีนา  เจะดอเลาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนศานติธรรม ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวสูฮัยลา  เปาะนา ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการกลาง  
3) นางสาวอารนีา  มะดือเระ ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวนูไรฮาน  หะยีหะเต็ง ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวสลีมะห์  ดอเลาะ ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวอายีซะ๊  สาและ ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวนัฏจวา  แวนาแว ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวไลณี  สะหล าหมะ ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางสาวนูรีฮัน  มะลี ครู โรงเรียนพิกุลศาสนว์ิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางสาวอาอีเซาะ  มะแอลีมา ครู โรงเรียนพิกุลศาสนว์ิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่4 
11) นางสาวรอฮานี  เยงยูนอ ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการคุมสอบห้องที่5 
12) นางสาวอาสสมะ  ลีและ ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการคุมสอบห้องที่5 
13) นางสาวซารปีัส   เจ๊ะแต ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการคุมสอบห้องที่6 
14) นางนูรียะ  เจะหะ ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
15) นางสาวอีมาน  บือแน ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
16) นางสาวปาตีเมาะ  หะยีดอเลาะ ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
17) นางสาวนารีมาน  เจ๊ะอาแว ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
18) นางไซนับ  หะมิมะดิง ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
19) นางสาวต่วนนูรีซา  ยานยา ครู โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบาร ู กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
20) นางสาวซารนีา  กาเจ ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
21) นางสาวอามีเนา๊ะ  ดอนิ ครู โรงเรียนพิกุลศาสนว์ิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
22) นางสาวสารีย๊ะ  มะสาร ี ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
23) นางสาวฮายาตี  ยือโร๊ะ ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
24) นางสาวสฮูัยลา  เปาะนา ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่6 
25) นายมะยากี  เซะบากอ ครู โรงเรียนศานติธรรม เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
26) นางสาวอธิษา  ใสเกตุ ครู โรงเรียนศานติธรรม เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

41.สนามสอบโรงเรียนพัฒนาวิทยา 
1) นายมาหะมะ  ดือเร๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนาวทิยา ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวซไูวบะ๊  กามานะไทย ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการกลาง  
3) นางสาวนาวาตี  บงุา ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการกลาง  
4) นางสมศรี  ขุนแก้ว ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางยุพา  หาญพิพฒัน ์ ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางสุรีย์  สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางนุสสรา  อารีบ าบัด ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นางสาวชนัญชิดา  บุญวสิูตร ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางดวงกมล  อ่อนทอง ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
10) นางสาวดาวเรือง  ด้วงสีเกาะ ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
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11) นางปรียาภรณ์  ด่านเสนา ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
12) นายธนาทัย  ไชยขาว ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางโสภา  อิทกาศ ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
14) นางสาวสุภาวดี  รามศร ี ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
15) นางสาวภาวดี  เดชบวร ครู โรงเรียนมานะศึกษา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
16) นางตีมีแย  รองเดช ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

42.สนามสอบโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 
1) นายอารีฟ  ดาต ู ผู้อ านวยการโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวซฮูายลา  มะดะ ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการกลาง  
3) นางสาวอารนีา  จะกะป ิ ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการกลาง  
4) นางสาวอุไรวรรณ  จ ารูญศาสน ์ ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางพจนาถ  น่วทอง ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางสาวเกศดาวรรณ  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางวาสนา  แก้วสุกใส ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นางสาวสุภาณี  แสงงาม ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวอรวรรณ  ทองกาวแก้ว ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นายซีฮาบูดนิ  สาเมาะ ครู โรงเรียนพิกุลศาสนว์ิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางหายาตี  กาเจ ครู โรงเรียนพิกุลศาสนว์ิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสีตีมารีแย  กูรง นักการ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธ ิ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

43.สนามสอบโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู 
1) นายนิฟาริด  หะยนีิมะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนดารุลอูโลมนบิงบารู ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวปาตีเมาะ  หะยีดอเลาะ ครูวิชาการ โรงเรียนดารลุอูโลมนบิงบารู กรรมการกลาง  
3) นายวรุฒ อัลฟารูก สันอี ครูวิชาการ โรงเรียนดารลุอูโลมนบิงบารู กรรมการกลาง  
4) นางสาวยารียะห์  กูนา ครู โรงเรียนญัณญาร์วิทย ์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวนูรีซัน  เจ๊ะยนูุ ๊ ครู โรงเรียนญัณญาร์วิทย ์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางสาวนูรีซา  ลาเต๊ะ ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวตอยบ๊ะ  มูลัดสีจิง ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นางสาวสุไวบ๊ะ  ยะมาแล ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางสาวอาซือนี  เจะ๊แม็ง ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่3 
10) นางสาวสไุรนี  มอลอเล๊าะ ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่4 
11) นางสุธชิา  หะระตี ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่4 
12) นางนูรีดา  กาเจ ครู โรงเรียนรังสีอนุสรณ ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
13) นางสาวนูรีดา  ตีล ี ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
14) นางนูรียา  กาซอ ครู โรงเรียนยะลาบ ารุงผดุงประชา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
15) นางสาวฮาบบี๊ะ  ต าส าส ู ครู โรงเรียนรังสีอนุสรณ ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
16) นางสาวพาตีเมาะ  กาลูปงั ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
17) นางสาวรอสนี  ดสีะเอะ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
18) นางสาวนาอีม๊ะ  มะยิ ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
19) นางสาวฟารีดา  อามะ ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
20) นายบะ๊ห์รี  มาหะมะ นักการ โรงเรียนดารุลอูโลมนบิงบาร ู เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

44.สนามสอบโรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ 
1) นายอะห์หมัด  สุหลง ผู้อ านวยการโรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ ประธานสนามสอบ  
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2) นายบูรฮาน  โตะเฉ่ง ครูวิชาการ โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการกลาง  
3) นางสาวยูซียะห์  สิบ ู ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการกลาง  
4) นางสาวพาตีเม๊าะ  บือแน ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นายอาหามะ  เล๊ะเตียงซา ครู โรงเรียนศานติธรรม กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางสาวอาอีเซาะ  มะแอลีมา ครู โรงเรียนพิกุลศาสนว์ิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นายทวีศักดิ์  แดเบาะ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นางสาวอารีดา  มะล ี ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นายมะยี  ดือราแม ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาวรุซนานี  ยโูซ๊ะ ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางสาวยูซียะห์  สิบ ู ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวนูรียะห์  สุหลง ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

45.สนามสอบโรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา 
1) นางซูวัยบ๊ะ  ยานยา ผู้อ านวยการโรงเรียนอิสลาฮุดดนีวิทยา ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวอาซียะ  บาเหะ ครูวิชาการ โรงเรียนอิสลาฮดุดนีวิทยา กรรมการกลาง  
3) นางสาวนิยาวลีะห์  ดือเร๊ะ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นายอัรฟาล  อาแวกะจ ิ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวฮัซณวาณาซฮูา  มามะ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
6) นางสาวอามาณี  ยูโซะ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
7) นางสาวฟาตีมะ  กีละ ครู โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

46.สนามสอบโรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา 
1) นายอับดลุเล๊าะ  กาเจ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิกุลศาสนว์ิทยา ประธานสนามสอบ  
2) นายซฮีาบูดิน  สาเมาะ ครูวิชาการ โรงเรียนพิกุลศาสนว์ิทยา กรรมการกลาง  
3) นายฮาริษ  เจ๊ะเตะ ครู โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวอามีเนาะ  สุหลง ครู โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวเดะเยา๊ะ  กะละโตะ ครู โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
6) นายสะละพี  มะสาพา ครู โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
7) นายซูกีพลี  มะลา นักการ โรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

47.สนามสอบโรงเรียนมาดานีนุสรณ์ 
1) นายอุสมาน  มะลีลาเต๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนมาดานนีุสรณ์ ประธานสนามสอบ  
2) นางธารทิพย์  รัศมีศาสน ์ ครูวิชาการ โรงเรียนมาดานีนสุรณ์ กรรมการกลาง  
3) นางสาวนาอีหม๊ะ  สะมะ ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ กรรมการกลาง  
4) นายเสรี  มะและ ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวนุรมา  มะเซ็ง ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางสาวฮีดายะห์  บาฮ ี ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวฮุสนา  จานะ ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางสาวมสิบะฮ  สาและมนิ ครู โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวนาอีหม๊ะ  สะมะ ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นายอนันต์  การีอูมา ครู โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

48.สนามสอบโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 
1) นางนาซอฟะห์  หะยีเวาะยา ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมศาสนว์ิทยา ประธานสนามสอบ  
2) นางโชติมา  เซะ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนอุดมศาสน์วิทยา กรรมการกลาง  
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3) นางสาวนูรีฮัน  จาร ู ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวมาซีเต๊าะ  ลือแบซา ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวสารีย๊ะ  มะสารี ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวอาสสมะ  ลีและ ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
7) นางสาวรอฮานี  เยงยนูอ ครู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมลูนิธิ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางโชติมา  เซะ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนอุดมศาสน์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
9) นายดาราหิง  เจ๊ะเล็ง นักการ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

49.สนามสอบโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 
1) นายมะยูโซะ  สะมาลอ ผู้อ านวยการโรงเรยีนมะอาหัดอิสลามียะห์ ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวยามีละ  อีแต ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการกลาง  
3) นางสาวนูรมี  รอฮิง ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวรอมละห์  ดอมาล ี ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวคือปือเสาะ  อะแด ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวซามีฮา  สะมะ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวหานีซะ  เจ๊ะแซ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางสาวพาตีเม๊าะ  กอแล็ง ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวอารนี ี จือแร ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นางสาวยามีละ  อีแต ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นายพาริ  กาย ุ ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

50.สนามสอบโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา 
1) นายนูรดีน  อาบ ู ผู้อ านวยการโรงเรยีนศรีฟารีดาบารูวิทยา ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวสุไรดา  โดมาแร ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการกลาง  
3) นางสาวหานีซะ  เจ๊ะแซ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นายกามลี  มะเระ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวอารนีี  จือแร ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวอาอีเส๊าะ  เจ๊ะหม ิ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวพารีด๊ะ  เตมะ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางนูรีหย๊ะ  การูมอ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นายการียา  อาบูดอแล ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาวรอมละห์  ดอมาลี ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นางสาวรูฮานา  ตงนุใย ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวสไุรดา  โดมาแร ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
13) นายรอมดอน  หะยีสาและ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

51.สนามสอบโรงเรียนศานติวิทยา 
1) นายรอสดี  แมงกาจ ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนศานติวิทยา ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวสูรีนา  สะกะแย ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการกลาง  
3) นางสาวรุสดา  สาแม ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการกลาง  
4) นางสาวรุสมานี  รอยูโมง ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวปาตีเมาะ  ตาหยงมะ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
6) นางสาวรอฟีอ๊ะ  เซะแง ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวซาลฮีะห์  กาลู ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
8) นางสาวปาตีเม๊าะ  สะมะฮอ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
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9) นางสาวนูรอาซีมา  ดือระปุป ิ  ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
10) นางสาวรอกีเยาะ  สาและมะ   ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
11) นางสาวไยดา  สะมะแย   ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
12) นางสาวซูรีนิง  หะยีอาซา ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
13) นางสาวรอฮาน ี สะมาลอ ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
14) นายอารีฟฟี  สะกะแย ครู โรงเรียนศานติวิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

52.สนามสอบโรงเรียนพัฒนาวิทยากร 
1) นางหวันสะปีเย๊าะ  กอระ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนาวทิยากร ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวนุรอามานี  หะยีสาแม ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยากร กรรมการกลาง  
3) นายการียา  อาบูดอแล ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวนาสีหย๊ะ  สาและเร๊ะ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางนูซีลาวาตี  อาเด็ง ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นายอับดลุฮาลิด  สะหะโด ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวนูรีดา  สะมะดะ ครู โรงเรียนศรัทธาพิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางสาวนุรรีฮัน  วาลาตาย ู ครู โรงเรียนศรัทธาพิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นายสุใลมัน  สุลง ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นางสาวนุรอามานี  หะยสีาแม ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยากร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
11) นายมะยนูัย  ลอเลาะ นักการ โรงเรียนพัฒนาวทิยากร เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

53.สนามสอบโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา 
1) นายมฮู าหมัด  ดือมอ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนดารุลฮูดาห์วิทยา ประธานสนามสอบ  
2) นายบือราเฮง  ตาหยงมะ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการกลาง  
3) นางสาวอามีเนาะ  บินมะเซ็ง ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวนาสะเราะ  มะลา ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวไซม๊ะ  จะซิติ ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
6) นางสาวซาวียะ  อียา ครู โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวฟัรฮานา  มะเระ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
8) นางสาวอาอีด๊ะ  เจะเต๊ะ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่3 
9) นางสาวมัยซูรีย์  เบ็ญตะเหลบ็ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่4 
10) นางสาวนูรียะ๊  การูมอ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่4 
11) นางสาวซีตีมารีแย  ซูโก ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่5 
12) นางสาวซาลีฮะ๊  กาล ู ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่5 
13) นางสาวนาดียะห์  ดาซิง ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่6 
14) นางสาวนุรมี  รอฮิง ครู โรงเรียนโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่6 
15) นางฮาบบีะห์  สะมะแย ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่7 
16) นางสาวหานีซ๊ะ  เจะแซ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่7 
17) นางสาวโซเฟีย  เจ๊ะหะ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่8 
18) นางสาวรอมละห์  ดอมาล ี ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่8 
19) นางสาวปารีดะห์  วายีกอ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่9 
20) นางสาวปาตีเมาะ  ตาหยงม๊ะ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่9 
21) นางสาวรูฮานา  ลีโกะ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่10 
22) นางสาวนาสีหย๊ะ  สาแลเร๊ะ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่10 
23) นางสาวนูซลีาวตี  วาเด็ง ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่11 
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24) นางสาวนูรนีา  ยโูซะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรามนัห์ กรรมการคุมสอบห้องที่11 
25) นางสาวซาปียะห์  สายอตูลง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรามนัห์ กรรมการคุมสอบห้องที่12 
26) นางสาวอาซีซะ ซ ิ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
27) นางสาวรอฟีซา ดอเลาะ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
28) นางสาวมัรญาน  กาเว ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
29) นางสาวสไุรนี  ดีมูเละ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
30) นางสาวซูกาลตีนี  ตาเยะ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
31) นางสาวฟาตีมะห์ เส็งหลี ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่3 
32) นางสาวสไุบนา  ยามะแล ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
33) นางสาวสอามีเน๊าะ เจะ๊เตะ ครู โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4 
34) นางสาวมารนีา  นอจิ ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
35) นางสาวรอบีอะห์  ดอเลาะ ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่5 
36) นางสาวเกศณี  เมาะอีแต ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่6 
37) นางสาวอัสมะ  วาจิ ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่6 
38) นางสาวซูไฮบะ๊  อุเซ็ง ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่7 
39) นางสาวลาตีฟะห์  ซ ี ครู โรงเรียนศรัทธาพิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่7 
40) นางสาวพาตีเม๊าะ  ดงิลูกา ครู โรงเรียนศานติวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่8 
41) นางสาวอิลฮัมมี  หะยีสาแม ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยากร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่8 
42) นางรอซีดา  เปาะกะตี ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยากร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่9 
43) นางสาวซูมัยยะห์  ลาเต๊ะ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยากร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่9 
44) นางสาวกูมาซือนา  แวหะยี ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยากร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่10 
45) นางสาวรอยฮาน  อิอะแต ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรามนัห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่10 
46) นางสาวนูรฮีัน  บาซอ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยากร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่11 
47) นางสาวซูเฟียนี  บาสอลอ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรามนัห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่11 
48) นายพาดีลี  มะ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยากร กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่12 
49) นางสาวซาอีเร๊าะ  ดอมอลอ นักการ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
50) นางสาวมาเลฮ๊ะ  รือแมซา นักการ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 
51) นางสาวรอหิมะ  กามา นักการ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

54.สนามสอบโรงเรียนศรัทธาพิทยา 
1) นายอะหมัดซากี  มาหามะ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาพิทยา ประธานสนามสอบ  
2) นายกาดาฟี  สามะเต๊ะ ผู้จัดการ โรงเรียนศรัทธาพิทยา กรรมการกลาง  
3) นายอัสมนิ  หะระหน ี ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
4) นางสาวรอฮานี  ยะหริ่ง ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวซูใบดะ  มะสะอิ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
6) นางสาวนาฟลีะห์  กาแม ครู โรงเรียนศรัทธาพิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
7) นายนิรอมลี  ยีดะ นักการ โรงเรียนศรัทธาพิทยา เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

 

55.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ 
1) นางสาวทัศนีย์  อภิชาต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรรีามันห์ ประธานสนามสอบ  
2) นางสาวนุดียนา  ดาระแน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรามนัห์ กรรมการกลาง  
3) นางสาวนูรรัยฮัน  มาสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรามนัห์ กรรมการกลาง  
4) นางนูรีหย๊ะ  การูมอ ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
5) นางสาวยามีละ๊  เจ๊ะเด็ง ครู โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่1 
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6) นางสาวนาซบี๊ะ  อาแว ครู โรงเรียนศรัทธาพิทยา กรรมการคุมสอบห้องที่2 
7) นางสาวนุรฮัน  กาแม ครู โรงเรียนศรัทธาพิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
8) นางสาวกะเม๊าะ  สามะ ครู โรงเรียนศรัทธาพิทยา กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่1 
9) นางสาวนูรรัยฮัน  มาสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรามนัห์ กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่2 
10) นายสาการียา  ยุซะสา วิทยากรอิสลามศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ เจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ 

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการจัดสอบและปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบในวันที่ 7 

มีนาคม 2561 ตามแนวทางการด าเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ปีการศึกษา 2560 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับ
การสอบอย่างเคร่งครัด 

2. ดูแลตรวจสอบการลงรหัสวิธีการใช้กระดาษค าตอบโดยอธิบายและตรวจสอบความถูกต้อง     
ของนักเรียนทุกคนหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้รายงานประธานสนามสอบทราบทันที 

3. ใส่บัญชีรายชื่อนักเรียนลงในซองกระดาษค าตอบก่อนปิดผนึกซองกระดาษค าตอบและส่งกลับ 
ศูนย์สอบยะลา เขต 1 หลังสอบเสร็จ 

4. ให้ครแูละบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มพลังความสามารถ
เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

5. ส่งกระดาษค าตอบชั้น ป.3 ให้ศูนย์สอบยะลา เขต 1 หลังเสร็จสิ้นการสอบ ในวันที่ 7 มีนาคม 
2561 ทันท ี


