
 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
พลานามัย  เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  

............................................................. 

ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย  เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่
ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  2559  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18– 20  
พฤษภาคม  2559  นั้น  

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้เข้ารับการสรรหา และเลือกสรร ผู้ฝึกสอนและบุคลากร ทางการศึกษาด้านพลานามัย เป็นลูกจ้างชั่วคราว    
ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้แล้ว ตามต าแหน่ง  ดังนี้  

1.  จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน  ตามต าแหน่ง  ดังนี้ 
    1.1 ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล                                      จ านวน      3    คน 
    1.2 ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล                                 จ านวน      -    คน  
    1.3 ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ                                       จ านวน       2    คน 
    1.4 ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย                                      จ านวน       -    คน 
    1.5 ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต                                   จ านวน      -    คน  
    1.6 นักกายภาพบ าบัด                                           จ านวน      4    คน 
    1.7 ครูด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์)                             จ านวน      37  คน 
    1.8 ครูด้านวิชาการ (เคมี)                                       จ านวน      18   คน 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
2.  วันเวลา  และสถานที่ประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร  จะด าเนินการประเมินในวันที่  22  

พฤษภาคม  2559  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
    3.1 เพ่ือประโยชน์ของผู้เข้ารับการประเมินโดยตรง  จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินศึกษารายละเอียด

เกี่ยวกับวัน  เวลา  และรายละเอียดการสอบ  ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
ยะลา  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  2559   

    3.2 ผู้เข้ารับการประเมินต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจ าตัวสอบไว้บนโต๊ะ  ขณะที่ท าการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัว
สอบ  กรรมการก ากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ชัดเจนแล้ว    
จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้ 

    3.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
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    3.4 ผู้เข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  
พ.ศ.  2548 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  21  พฤษภาคม  2559 
 
 
 

                                                                 ( นายดุลลาภ  ตาเล๊ะ ) 
                                     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
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บัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย            
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 
แนบท้ายประกาศ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2559   

 

ต าแหน่ง  ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  

ที ่
เลขประจ าตัว 

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ นามสกุล สนามสอบ/เวลา หมายเหตุ 

1 001   นายสุริยัน   ยูโซ๊ะ อาคาร 3  ชั้น 2  
(อาคารร่มเกล้า) 
ห้องศรียะลา(ห้อง 1) 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
2 002   นายอ ารันต์ เจ๊ะแว  
3 003   นายวีระศักดิ์ เวชพันธ์  

 

ต าแหน่ง  ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ  

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ นามสกุล สนามสอบ/เวลา หมายเหตุ 

1 001   นายรอฮีมี เลาะมาอะ อาคาร 3  ชั้น 2 
 (อาคารร่มเกล้า) 
ห้องศรียะลา(ห้อง 1) 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

2 002   นายด ารงเดช สุวรรณ  

 

ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด 

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ นามสกุล สนามสอบ/เวลา หมายเหตุ 

1 001   นายอัซรี่ย์  สาแม อาคาร 3  ชั้น 2  
(อาคารร่มเกล้า) 
ห้องศรียะลา (ห้อง 2) 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
2 002   นางสาวนูรีดา   เจ๊ะแล  
3 003   นางสาวอัสมะ สาอุ  
4 004   นางสาวโซราน ี หะมะ  

 

ต าแหน่ง  ครูด้านวิชาการ(คณิตศาสตร์)  

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ นามสกุล สนามสอบ/เวลา หมายเหตุ 

1 001 นายอัสมี สือรี สอบภาคความรู้  
 อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง 111 
(อาคารร่มฉัตร) 
เวลา 09.00 น. -12.00 น.  

  
2 002 นายอาสมิง โต๊ะเลเฮง   
3 003 นางสาวแวฮากีมะห์ แวหะยี   

4 004 นางสาวนิมัสกะห์ สือรี   
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ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ นามสกุล 

 
   

สอบสัมภาษณ์  
อาคาร 3  ชั้น 2 
 (อาคารร่มเกล้า) 
ห้องศรียะลา(ห้อง 1) 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   

หมายเหตุ 

5 005 นางสาวมูนีเร๊าะ เต๊ะแต   
6 006 นางสาวซารีฮะห์ แวสากอ   
7 007 นางสาวซูรีนา หะยีสาเมาะ   
8 008 นางสาวคอลีเย๊าะ เปาะวี   
9 009 นางสาวดารีลา สุขเสนีย์   
10 011 นางสาวนูรอัยดา มุนาแมะ   
11 012 นางสาวฟาตีอะห์ ปูโจ๊ะ   
12 013 นางสาวซูไรดา กาเร็ง   
13 014 นายซูไลมาน แมเร๊าะ   
14 015 นางสาวรุสรีนา ดูเซ็ง   
15 016 นางสาวศิริพร เกื้อพะระ   
16 017 นางสาวสิริลักษณ์ หลวงก าแหง   
17 018 นายมูฮัมหมัด สุหลง   
18 019 นายรุสลี กานา   
19 020 นายมูฮามะฮัมฟิส อาลี   
20 021 นางสาวอารีซะห์ ดาโอ๊ะ   
21 022 นางสาวฮาซานะห์ สะแต   
22 023 นางสาวฟารีด๊ะ ปูตาสา   
23 024 นางสาวซูไฮนิง มูซอ   
24 025 นายซุลกิฟลี ยือโร๊ะ   
25 026 นางสาวนูรฮายาตี ดือราโอะ   
26 027 นางสาวแวสูรีฮะ ตระกูลสรณคมน์   
27 028 นางสาวรอฮานา มะโซะ   
28 029 นางสาวนัสรินทร์ มะดง   
29 030 นางสาวอารีนี มะลี   
30 031 นางสาวยลดา หาดปาหยัง   
31 032 นางสาวอัฟฟะห์ แขวงบู   
32 033 นางสาวอัสมะอ์ เจ๊ะอีแต   
33 034 นางสาวตูแวฮายาตี ดาลูดา   
34 035 นายยาซ๊ะ โตะมา   
35 036 นางสาวซอบรียะห์ ยามินม๊ะ   
36 037 นางสาวรุสมานี สนิ   
37 038 นางสาวอาสมะ ลีแล   
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ต าแหน่ง  ครูด้านวิชาการ(เคมี)  

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ นามสกุล สนามสอบ/เวลา หมายเหตุ 

1 001 นางสาวนิรอยฮัน นิโอะ 

สอบภาคความรู้  
อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง 112 
(อาคารร่มฉัตร) 
เวลา 09.00 น. -12.00 น.  

  
    

สอบสัมภาษณ์  
อาคาร 3  ชั้น 2  
(อาคารร่มเกล้า) 
ห้องศรียะลา(ห้อง 2) 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

  
  
  
   
  

  
2 002 นายอาหะมะนูร อุมา   
3 003 นางสาวนภัสวรรณ ไชยศรี   
4 004 นางสุรัตยา ตูแวแม   
5 005 ว่าที่ร.ต.หญิงซารีน่า พูลแก้ว   
6 006 นางสาวอมานี หะยีหะซา   
7 007 นางสาวนูรมา สะบือลา   
8 008 นางสาวโนรมะห์ ตันเหมนายู   
9 009 นางสาวรูฮาญา เจะซู   
10 010 นางสาวลาตีฟะห์ สะอิ   
11 011 นางสาวซาบาริลลา ดาโอะ   
12 012 นางสาวอัสมา อีซอ   
13 013 นางสาวฟาดียะห์ บินยูโซะ   
14 014 นางสาวอาอีเสาะ ลีเยาะ   
15 015 นางสาวลุตฟียะห์ แซะเซ็ง   
16 016 นางสาวมัซณี เจะแม็ง   
17 017 นางสาวปนัดดา รือเสาะ   
18 018 นางสาวบัดรีย๊ะ สะมะแอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


