
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว   
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  

............................................................. 
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับกาสรรหาและ

เลือกสรรผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ในต าแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล, ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล, ครูเกษตร  และแม่บ้าน ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2560  โดยรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 นั้น  

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้เข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้แล้ว ตามต าแหน่ง  ดังนี้  

1.  จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน  ตามต าแหน่ง  ดังนี้ 
     1.1 ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล                                    จ านวน      ๒     คน 
     1.2 ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล                               จ านวน      5     คน  
     1.3 ครูเกษตร                                                   จ านวน       4     คน 
     1.4 แม่บ้าน                                                      จ านวน       3     คน 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
3.  วันเวลา  และสถานที่ประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร  จะด าเนินการประเมินในวันที่  5  มิถุนายน  

และในวันที่  8  มิถุนายน  2560  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ 

4. การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
    4.1 เพ่ือประโยชน์ของผู้เข้ารับการประเมินโดยตรง  จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินศึกษารายละเอียด

เกี่ยวกับวัน  เวลา  และรายละเอียดการสอบ  ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15   
ณ  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2560   

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

    4.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
    4.4 ผู้เข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  

พ.ศ.  2548 

ประกาศ ณ วันที่  3  มิถุนายน 2560 

 
 
                                                        (นายดุลลาภ  ตาเล๊ะ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ลงวันท่ี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐) 

ต าแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล      
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร ชื่อ สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 
1 001 นายอับดุลฮาซัน เจ๊ะอูเซ็ง สอบสัมภาษณ ์   
2 002 นายอับดุลเลาะห์ เจะมุ ห้องศรียะลา 1   
        อาคารร่มเกล้า   

    
วันท่ี 8 มิถุนายน ๒๕๖๐ 

         เวลา 10.00 เป็นต้นไป   
 
ต าแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล      
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร ชื่อ สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 
1 001 นายอาติ มาเละ สอบสัมภาษณ ์   
2 002 นายไฟซอล แวอุมา ห้องศรียะลา 1   
3 003 นายฮ ารี เต๊ะลูกา อาคารร่มเกล้า   
4 004 นางสาวซูไรดา มะลี วันท่ี 8 มิถุนายน ๒๕๖๐   
5 005 นายสะปียัม สีเกียะ  เวลา 10.00 เป็นต้นไป   

 
ต าแหน่ง ครูเกษตร      
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร ชื่อ สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 
1 001 นางสาวรีซา มะมูแร สอบภาคความรู้    
2 002 นายอาหามะ ดอเลาะเซ็ง ห้องศรียะลา 1 อาคารร่มเกล้า   
3 003 นางสาวรุสลีนา กาเร็งสานา วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐   
4 004 นายอาฟานดี เปาะมะ เวลา 09.00 เป็นต้นไป 

 
    

สอบสัมภาษณ ์   

    
ห้องศรียะลา ๒ อาคารร่มเกล้า 

 
    

วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

    
เวลา 13.00 เป็นต้นไป 
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ต าแหน่ง แม่บ้าน      
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร ชื่อ สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 
1 001 นางสาวสุนัยด๊ะ แยกาจิ สอบสัมภาษณ ์   
2 002 นางนารีรัตน์ สร้อยแสง อาคารทิพย์มงคล   
3 003 นางสาวนูรียะ แปะอะรอมิง วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
    

เวลา 09.00 เป็นต้นไป   
 


